
 

 

 

Váš dopis: ---    
Spisová značka: --- 

Číslo jednací: :   MeUPB 51196/2020/1 

Datum:              15.06.2020    

 

Vyřizuje: Jana Rychlá 

E-mail: jana.rychla@pribram.eu 

Telefon: 318 402 384 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2020 
zveřejňována dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Číslo 
opatření 

Datum 
změny 

Číslo 
změny 

Označení 
rozhodnutí Částka příjem Částka výdaj Platnost od 

RO0011 15.05.2020 RZ0049 351/2020 406 986,49 406 986,49 19.05.2020 

RO0012 15.05.2020 RZ0053 351/2020 176 580,08 176 580,08 19.05.2020 

 
 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram v roce 2020. 
 
Nahlédnutí do listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, Odboru ekonomickém v době: 
pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin, také po dohodě na č. tel: 318 402 207 nebo 
318 402 384.  
 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 15.05.2020: 
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 (a - b) 

R.usn.č.351/2020      
Rada    s c h v a l u j e  
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11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů a výdajů 
kapitoly 741 - OE o částku 406.986,49 Kč z důvodu vrácení nedočerpaných transferů (ÚZ13013) 
příspěvkovou organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle závěrečných 
zpráv o realizaci 3 projektů, na něž byly poskytnuty podpory v rámci programů ESF - sociální 
začleňování reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami 
(189.851,04 Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti 
sociálnímu vyloučení (40.034,71Kč) a CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a 
eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (177.100,74 Kč) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů a výdajů kapitoly 741 
- OE o částku 406.986,49 Kč z důvodu vrácení nedočerpaných transferů (ÚZ13013) příspěvkovou 
organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle závěrečných zpráv 
o realizaci 3 projektů, na něž byly poskytnuty podpory v rámci programů ESF - sociální začleňování 
reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (189.851,04 
Kč), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu 
vyloučení (40.034,71Kč) a CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace 
rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení (177.100,74 Kč). 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0075 741 - OE 6402 5904 13013 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5118 MPSV - CSZS - 
dotace na "Aktivní 
začleňování"  

42 733,58 

RP0075 741 - OE 6402 5904 13013 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5117 MPSV - CSZS - 
dotace na "Aktivní 
začleňování" 

364 252,91 

RP0075 741 - OE 4378 2229 13013 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5120 Vratka průtokové 
dotace - MPSV - 
CSZS - dotace na 
"Aktivní 
začleňování"  

42 733,58 

RP0075 741 - OE 4378 2229 13013 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5119 Vratky průtokové 
dotace - MPSV - 
CSZS - dotace na 
"Aktivní 
začleňování"  

364 252,91 
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11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (nedaňové příjmy - nevyčerpané prostředky od realizátorů projektu) a výdajů kapitoly 719 
- OVV (ÚZ 33063) ve stejné výši  z důvodu vrácení části nevyčerpané dotace na projekt: "Inkluzivní 
vzdělávání na základních školách v Příbrami", reg.č. CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000235 zpět 
poskytovateli v celkové výši 202.978,84 Kč (tj. včetně 26.398,76 Kč z rozpočtu města Příbram) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(nedaňové příjmy - nevyčerpané prostředky od realizátorů projektu) a výdajů kapitoly 719 - OVV 
(ÚZ 33063) ve stejné výši z důvodu vrácení části nevyčerpané dotace na projekt: "Inkluzivní 
vzdělávání na základních školách v Příbrami", reg.č. CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000235 zpět 
poskytovateli v celkové výši 202.978,84 Kč (tj. včetně 26.398,76 Kč z rozpočtu města Příbram). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0079 719 - 
OVV 

3113 5904 33063 016 Inkluzivní 
vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

5148 Vrácení části 
dotace - EU  

181 612,68 

RP0079 719 - 
OVV 

3113 5904 33063 016 Inkluzivní 
vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

5149 Vrácení části 
dotace - ČR  

21 366,16 

RP0079 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -26 398,76 

RP0083 741 - OE 3113 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5126 Vratka průtokové 
dotace - Inkluzivní 
vzdělávání - EU 

157 992,73 

RP0083 741 - OE 3113 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5128 Vratka průtokové 
dotace - Inkluzivní 
vzdělávání - ČR 

18 587,35 

 

 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 
 
 


