
 

 

 

Číslo jednací: :   MeUPB 84234/2020/OE/TrM 

Datum:               03.11.2020  

Vyřizuje: Ing. Venuše Štochlová 

E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu 

Telefon: 318 402 207 

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 

RO0022 5.10.2020 RZ0147 811/2020 0 0 12.10.2020 13:40 

RO0023 5.10.2020 RZ0156 811/2020 0 0 12.10.2020 13:42 

RO0024 19.10.2020 RZ0164 876/2020 0 0 21.10.2020 6:43 

RO0025 19.10.2020 RZ0168 876/2020 0 0 21.10.2020 6:44 

RO0026 19.10.2020 RZ0170 876/2020 0 0 21.10.2020 6:45 

 
 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram a Zastupitelstva 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 05.10.2020: 

 
6) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 

R.usn.č.811/2020        
Rada    I.  s c h v a l u j e  
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6a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 717 - MP, tj. 
snížení kapitálových výdajů o částku 327.776,90 Kč a posílení běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu výměny kamer MKDS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 717 - MP, tj. snížení 
kapitálových výdajů o částku 327.776,90 Kč a posílení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu 
výměny kamer MKDS. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis částka změny 

RP0218 717 - 5311 5171  88 Opravy a udržování 327 776,90 



Strana 2 (celkem 4) 

 

MP 

RP0218 
717 - 
MP 

5311 6122  92 Stroje, přístroje, zařízení -327 776,90 
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6c)Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 717 - MP, to je 
snížení běžných výdajů o částku 600.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši a další 
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z důvodu pořízení nového služebního vozidla 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 717 - MP, to je snížení 
běžných výdajů o částku 600.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši a další 
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z důvodu pořízení nového služebního vozidla. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0225 717 - MP 5311 6122 92 Stroje, přístroje, zařízení -169 000,00 

RP0225 717 - MP 5311 5172 1269 Programové vybavení -600 000,00 

RP0225 717 - MP 5311 6123 93 Dopravní prostředky 769 000,00 

 
                                                                                                             hl.  pro  7 

 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 19.10.2020 

 
38) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a – c) 

R.usn.č.876/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
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38 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM, 
tj. snížení kapitálových výdajů o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu opravy - obnovy kanalizace stoky V 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM, tj. snížení 
kapitálových výdajů o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu 
opravy - obnovy kanalizace Stoka V. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0241 792 - 
FOVM 

3639 5171 002 Opravy 5330 Stoka V - obnova 
kanalizace 

4 900 000,00 

RP0241 792 - 
FOVM 

3639 6121 001 
Vodovody a 
kanalizace 

5054 Vodovod Orlov - 
rekonstrukce a 
zkapacitnění výtlačného 
řadu z VDJ Kozičín do 
VDJ Orlov 

-4 900 000,00 
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38 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení 
příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o celkovou částku 3.444.730,16 Kč z důvodu přijetí 
neinvestičních účelových dotací pro Centrum sociálních a zdravotních služeb v celkové výši 
778.757,39 Kč (169.700,00 Kč na dofinancování sociálních služeb, ÚZ 13305, 364.083,00 Kč na 
vícenáklady na COVID-19, ÚZ 13351 a 244.974,39 Kč na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v 
rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 350/2020/SOC/OKD a investičních transferů o částku 
2.665.972,77 Kč z důvodu přijetí první části účelové dotace na Regeneraci veřejného prostranství - 
pěší zóna "Cíl" Příbram dle Smlouvy č. 3908110131 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na 
regeneraci veřejného prostranství na sídlišti a snížení příjmů kapitoly 785 - OSM (kapitálové příjmy) 
ve stejné výši z důvodu neuskutečněného prodeje nebytových prostor 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery) o celkovou částku 3.444.730,16 Kč z důvodu přijetí neinvestičních 
účelových dotací pro Centrum sociálních a zdravotních služeb v celkové výši 778.757,39 Kč 
(169.700,00 Kč na dofinancování sociálních služeb, ÚZ 13305, 364.083,00 Kč na vícenáklady na 
COVID-19, ÚZ 13351 a 244.974,39 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci 
mimořádného dotačního řízení číslo: 350/2020/SOC/OKD a investičních transferů o částku 
2.665.972,77 Kč z důvodu přijetí první části účelové dotace na Regeneraci veřejného prostranství 
- pěší zóna "Cíl" Příbram dle Smlouvy č. 3908110131 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na 
regeneraci veřejného prostranství na sídlišti a snížení příjmů kapitoly 785 - OSM (kapitálové příjmy) 
ve stejné výši z důvodu neuskutečněného prodeje nebytových prostor.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0220 741 - OE  4213 92501 002 
Investiční 
přijaté 
transfery 

5294 Regenerace veřejného 
prostranství - pěší zóna 
"Cíl" 

2 665 972,77 

RP0220 741 - OE  4116 35442 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5328 MZ - dotace pro CSZS - 
COVID 

244 974,39 

RP0220 741 - OE  4116 13351 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5251 MPSV - CSZS - 
mimořádná dotace 
COVID-19 

364 083,00 

RP0220 741 - OE  4122 13305 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

3603 Neinvestiční dotace KÚ 
- poskytování soc. 
služeb 

169 700,00 

RP0243 785 - 
OSM 

3613 3112  001 Příjmy z 
prodeje 
nebytových 
prostor 

3531 Příjmy z prodeje 
nebytových prostor 

-3 444 730,16 
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38 c) Návrh rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení 
běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS (volné zdroje) o částku 1.521.473,67 Kč a navýšení kapitálových 
výdajů kapitoly 781 - SZM (investiční příspěvek zřizovatele) ve stejné výši z důvodu zvýšených 
nákladů způsobených převzetím nového střediska Junior klubu 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení běžných 
výdajů kapitoly 777 - OŠKS (volné zdroje) o částku 1.521.473,67 Kč a navýšení kapitálových výdajů 
kapitoly 781 - SZM (investiční příspěvek zřizovatele) ve stejné výši z důvodu zvýšených nákladů 
způsobených převzetím nového střediska Junior klubu.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3119 5169 001 
Ostatní 
školství  

119 Nákup ostatních 
služeb 

-5 000,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3319 5169 003 
Zahraničí 

575 Nákup ostatních 
služeb 

-178 817,45 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5901 006 
Programo
vé dotace 

3469 Podpora - 
JEDNORÁZOVÉ 
SPORTOVNÍ AKCE 

-31 185,22 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3330 5901 006 
Programo
vé dotace 

3471 Podpora - PAMÁTKY 
MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

-131 000,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5493 006 
Programo
vé dotace 

4155 Podpora - 
REPREZENTANT ČR 

-160 000,00 
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RP0226 777 - 
OŠKS 

3299 5901 006 
Programo
vé dotace 

3488 Podpora - VÝCHOVA A 
VZDĚLÁVÁNÍ 

-695 471,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5222 008 
Příspěvky
, ostatní 

5059 HC Příbram - 
schválený příspěvek  

-320 000,00 

RP0247 781 - 
SZM 

3412 6351 001 
Příspěvky 
zřizovatel
e 

3796 Investiční příspěvek 
zřizovatele 

1 521 473,67 

 
                                                         hl.  pro  7 

 

 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


