
 

 

 

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

Datum:               03.12.2020  

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 

RO0027 9.11.2020 RZ0154 452/2020/ZM 0,00 0,00 12.11.2020 11:13 

RO0028 16.11.2020 RZ0189 952/2020 193 620,00 193 620,00 18.11.2020 20:19 

RO0029 16.11.2020 RZ0193 952/2020 0,00 0,00 18.11.2020 20:20 

 
 

 
 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram a Zastupitelstvem 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 ZM dne 9.11.2020: 

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

Usn. č.452/2020/ZM 
ZM    s c h v a l u j e 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 27 

Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly  
741 - OE, to je navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí 2. splátky neinvestiční účelové 
dotace (ÚZ 13011) ve výši 5.504.800,00 Kč z MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s 
rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 a snížení daňových příjmů 
ve stejné výši ve spojitosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS  
Cov-2                

 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, to je 
navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace  

(ÚZ 13011) ve výši 5.504.800,00 Kč z MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí  
s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 a snížení daňových příjmů 

ve stejné výši ve spojitosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu popis částka změny 

RP0193 741 - OE  4116 13011 48 Neinvestiční dotace SR 5 504 800,00 
RP0193 741 - OE  1211  33 Daň z přidané hodnoty -5 504 800,00 

 
 

 

 

 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 16.11.2020: 
 
 
33) Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a – b) 

R.usn.č.952/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 28 

33 a) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, 
tj. navýšení nedaňových příjmů o částku 193.620,00Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu vrácení nevyužitých finančních prostředků účelové dotace na projekt Šablony I, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005444 MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 

 
rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení 
nedaňových příjmů o částku 193.620,00Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši z důvodu 
vrácení nevyužitých finančních prostředků účelové dotace na projekt Šablony I, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005444 MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0274 741 - OE 3111 5904 33063 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5345 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
– Šablony 

164 577,00 

RP0274 741 - OE 3111 5904 33063 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5346 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
– Šablony 

29 043,00 

RP0274 741 - OE 3111 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5343 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
– Šablony 

164 577,00 

RP0274 741 - OE 3111 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5344 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
– Šablony 

29 043,00 

 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 29 

33 b) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 
786 - OIRM, tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 229.073,00 Kč a posílení kapitálových 
výdajů ve stejné výši z důvodu dodání a montáže dětských herních prvků na dětském hřišti Brod u 
Příbrami 

Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 229.073,00 Kč a posílení kapitálových výdajů 
ve stejné výši z důvodu dodání a montáže dětských herních prvků na dětském hřišti Brod u Příbrami 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název 

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0283 786 - OIRM  3639 6121 025 
Osadní 
výbory 

4450 Stavby 229 073,00 

RP0283 786 - OIRM  3639 5171 002 
Osadní 
výbory 

3244 Opravy -229 073,00 

 
 

 

 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


