
 

 

 

Číslo jednací: :   MeUPB 03568/2021/OE/TrM 

Datum:               07.01.2021 

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 

RO0030 14.12.2020 RZ0215 1017/2020 0 0 17.12.2020 9:23 

RO0031 14.12.2020 RZ0222 1017/2020 0 0 17.12.2020 9:29 

RO0032 14.12.2020 RZ0227 1017/2020 0 0 17.12.2020 9:30 

RO0033 14.12.2020 RZ0236 1017/2020 0 0 17.12.2020 9:33 

RO0034 14.12.2020 RZ0239 1017/2020 0 0 17.12.2020 9:47 

RO0035 14.12.2020 RZ0235 1017/2020 0 0 17.12.2020 20:12 

RO0036 28.12.2020 RZ0244 1103/2020 -10000 -10000 5.1.2021 15:10 

RO0037 28.12.2020 RZ0257 1103/2020 0 0 5.1.2021 15:12 

RO0038 28.12.2020 RZ0266 1103/2020 0 0 5.1.2021 15:14 

RO0039 28.12.2020 RZ0271 1103/2020 0 0 5.1.2021 15:16 

RO0040 28.12.2020 RZ0272 1103/2020 0 0 5.1.2021 15:17 

RO0041 28.12.2020 RZ0280 1103/2020 -313643,39 -313643,39 5.1.2021 15:26 

RO0042 28.12.2020 RZ0283 1103/2020 0 0 6.1.2021 18:09 

 
 

 
 
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 RM dne 14.12.2020: 
 
9) Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a – f) 

R.usn.č.1017/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
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9 a) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, 
tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 218.709,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z 
důvodu vybudování zpevněné plochy pod nádoby na tříděný odpad v lokalitě Kozičín 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, tj. 
snížení běžných výdajů (opravy) o částku 218.709,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné 
výši z důvodu z důvodu vybudování zpevněné plochy pod nádoby na tříděný odpad v lokalitě 
Kozičín.  
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0306 786 - 
OIRM  

3639 5171 002 
Osadní 
výbory 

3244 Opravy -218 709,00 

RP0306 786 - 
OIRM  

3639 6121 025 
Osadní 
výbory 

4450 Stavby 218 709,00 
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9 b) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 782 
- OKM, tj. snížení kapitálových výdajů (Informační nosič) o částku 100.000,00 Kč a posílení běžných 
výdajů ve stejné výši z důvodu navýšení finančních prostředků na úpravu webových stránek a na 
grafické práce v souvislosti s propagací a prezentací města 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 782 - OKM, tj. 
snížení kapitálových výdajů (Informační nosič) o částku 100.000,00 Kč a posílení běžných výdajů 
ve stejné výši z důvodu navýšení finančních prostředků na úpravu webových stránek a na grafické 
práce v souvislosti s propagací a prezentací města 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0313 782 - 
OKM 

2143 6121 001 
Cestovní 
ruch 

4294 Informační nosič -100 000,00 

RP0313 782 - 
OKM 

2143 5169 002 
Cestovní 
ruch 

3538 Služby 40 000,00 

RP0313 782 - 
OKM 

2143 5139 002 
Cestovní 
ruch 

3539 Materiál 20 000,00 

RP0313 782 - 
OKM 

6171 5169 001 Akce 
města 

3169 Nákup ostatních 
služeb 

40 000,00 
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9 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení  transferů o celkovou částku 3.505.125,83 Kč, neinvestiční transfery,  ÚZ 00603 o částku  
548.500,00 Kč  z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na Zajištění regionálních funkcí knihoven 
ve Středočeské kraji, smlouva č. S-4952/KUL/2019, neinvestiční transfery,  ÚZ 13013 o částku 
1.469.894,62 Kč z důvodu přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram II“, Rozhodnutí č. 
OPZ/4.1./092/0014692, investiční transfery, ÚZ 91628 o částku 1.486.731,21 Kč z důvodu přijetí 
investiční účelové dotace na akci "Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - 
Kulturní dům" ISPROFOND 5217510366  a snížení daňových příjmů, daně z přidané hodnoty, 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 kapitoly 741 - OE, tj. navýšení  
transferů o celkovou částku 3.505.125,83 Kč, neinvestiční transfery,  ÚZ 00603 o částku  548.500,00 
Kč  z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na Zajištění regionálních funkcí knihoven ve 
Středočeské kraji, smlouva č. S-4952/KUL/2019, neinvestiční transfery,  ÚZ 13013 o částku 
1.469.894,62 Kč z důvodu přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram II“, Rozhodnutí č. 
OPZ/4.1./092/0014692, investiční transfery, ÚZ 91628 o částku 1.486.731,21 Kč z důvodu přijetí 
investiční účelové dotace na akci "Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky 
- Kulturní dům" ISPROFOND 5217510366  a snížení daňových příjmů, daně z přidané hodnoty, 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 pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0200 741 - OE 4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5292 10 % SR 154 725,75 

RP0200 741 - OE 4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5291 85 % ESF 1 315 168,87 

RP0271 741 - OE 1211  001 Daně z 
příjmů, 
nemovitých 
věcí a 
přidané 
hodnoty, 
odvody 
loterie a VHP 

33 Daň z přidané 
hodnoty 

-3 505 125,83 

RP0271 741 - OE 4213 91628 002 
Investiční 
přijaté 
transfery 

5347 Investiční dotace 
na akci 
"Bezbariérová 
trasa, zastávka 
hromadné 
dopravy u 2. 
polikliniky – 
Kulturní dům" 

1 486 731,21 

RP0318 741 - OE 4122 00603 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1132 "Zajištění 
regionálních 
funkcí knihoven 
ve Středočeském 
kraji" 

548 500,00 
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9 d) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města a rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 789 - 
SOSH, tj. snížení kapitálových výdajů (parkovací automaty) o částku 1.800.000,00 Kč a posílení 
běžných výdajů (opravy a údržba) ve stejné výši z důvodu zvýšených nákladů na opravy chodníků 
a služby spojené s opravami místních komunikací 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města a rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 789 - SOSH, tj. 
snížení kapitálových výdajů (parkovací automaty) o částku 1.800.000,00 Kč a posílení běžných 
výdajů (opravy a údržba) ve stejné výši z důvodu zvýšených nákladů na opravy chodníků a služby 
spojené s opravami místních komunikací.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

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

popis částka 
změny 

RP0299 789 - 
SOSH 

2219 5169 002 Opravy 
a údržba 

3663 Služby spojené s 
opravami MK 

1 500 000,00 

RP0299 789 - 
SOSH 

2219 5171 002 Opravy 
a údržba 

3742 Opravy chodníků 300 000,00 

RP0299 789 - 
SOSH 

2219 6122 001 Pozemní 
komunikace 
a silniční 
doprava 

4180 Parkovací 
automaty 

-1 800 000,00 
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9 e) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 777 
- OŠKS, to je snížení běžných výdajů o částku 170.000,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné 
výši z důvodu pořízení podsvícené fotografie do nově připravovaného informačního centra 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 777 - OŠKS, to 
je snížení běžných výdajů o částku 170.000,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z 
důvodu pořízení podsvícené fotografie do nově budovaného Infocentra. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0330 777 - 
OŠKS 

3319 5175 003 
Zahraničí 

577 Pohoštění -80 000,00 

RP0330 777 - 
OŠKS 

3319 5169 002 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

552 Nákup služeb -90 000,00 

RP0330 777 - 
OŠKS 

3326 6122 001 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

4557 Stroje, přístroje, 
zařízení 

170 000,00 
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9 f) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 363.018,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve 
stejné výši z důvodu dodání a montáže herních prvků na dětském hřišti v městské části Nová 
Hospoda 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, tj. 
snížení běžných výdajů (opravy) o částku 363.018,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné 
výši z důvodu dodání a montáže herních prvků na dětském hřišti v městské části Nová Hospoda. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0328 786 - 
OIRM  

3639 5171 002 
Osadní 
výbory 

3244 Opravy -363 018,00 

RP0328 786 - 
OIRM  

3639 6121 025 
Osadní 
výbory 

4450 Stavby 363 018,00 

 

 

 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 28.12.2020: 
 

 
16) Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a–h) 

Písemný materiál obdrželi všichni členové RM. 
Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Konvalinka, doplnil   
 
R.usn.č.1103/2020       
Rada    I.   s c h v a l u j e  
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16 a) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné 
výši z důvodu nerealizování projektu "Bookstart s knížkou do života" v organizaci Knihovna Jana 
Drdy 
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rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z 
důvodu nerealizování projektu "Bookstart s knížkou do života" v organizaci Knihovna Jana Drdy. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0342 741 - OE  4116 34070 1240 
Neinvestiční účelová dotace 
Knihovna 21.století  

-10 000,00 

RP0342 780 - KJD 3314 5336 34070 3445 
Neinvestiční dotace Min. kultury 
ČR 

-10 000,00 
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16 b) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 749 - MěRK, 
tj. snížení běžných výdajů o 215.050,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu 
rozšíření stávajícího elektronického požárního systému a jeho napojení na pult centrální ochrany 
v budově DPS Příbram III, Průběžná 143 a instalace náhradního energetického zdroje UPS, výtah 
DPS v Příbrami VIII, Brodská 102 

rozpočtové opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 749 - MěRK, tj. snížení 
běžných výdajů o 215.050,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu rozšíření 
stávajícího elektronického požárního systému a jeho napojení na pult centrální ochrany v budově 
DPS Příbram III, Průběžná 143 a instalace náhradního energetického zdroje UPS, výtah DPS 
v Příbrami VIII, Brodská 102. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 6121 001 
Byty 

3571 Technické zhodnocení  200 250,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 6122 001 
Byty 

3582 Výtahy - technické 
zhodnocení 

14 800,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5136 001 
Provoz 
MěRK 

500 Knihy, tisk, zákony -800,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5152 001 
Provoz 
MěRK 

504 Teplo -5 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5161 001 
Provoz 
MěRK 

507 Služby pošt -11 550,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5167 001 
Provoz 
MěRK 

510 Školení a vzdělávání -4 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5173 001 
Provoz 
MěRK 

514 Cestovné -2 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5361 001 
Provoz 
MěRK 

515 Kolky -10 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5179 001 
Provoz 
MěRK 

1007 Ošatné -8 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5192 002 
Byty 

477 Příspěvek do fondu 
oprav - neprodané byty 
v prodaných domech 

-20 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5166 002 
Byty 

478 Konzultační, poradenské 
a právní služby 

-10 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5169 002 
Byty 

483 Ostatní služby -25 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5169 001 
Provoz 
MěRK 

512 Ostatní služby -24 200,00 

RP0353 749 - 6409 5011 001 494 Platy -85 000,00 
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MĚRK Provoz 
MěRK 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5031 001 
Provoz 
MěRK 

496 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

-5 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5032 001 
Provoz 
MěRK 

497 Povinné pojistné na 
zdravotní pojištění 

-4 500,00 
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16 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery),to je navýšení neinvestičních transferů, neboť městu 
Příbram byla dne 14.12.2020 připsána ve prospěch účtu v ČNB č. ú. 94-0001812211/0710 částka 
1.870.457,22 Kč na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení 
města" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0./17_080/0010072, prioritní osa OPZ: Efektivní veřejná správa, 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./080/0010072.  II, ÚZ 13013 a snížení kapitálových příjmů 
ve stejné výši z důvodu neuskutečněných prodejů nemovitého majetku, tj. snížení kapitoly 785 - 
OSM (příjmy z nebytových prostor) o částku 659.015,84 Kč a snížení kapitoly 790 - FOP (prodej 
pozemků) o částku 1.241.441,38 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery),to je navýšení neinvestičních transferů, neboť městu Příbram byla 
dne 14.12.2020 připsána ve prospěch účtu v ČNB č. ú. 94-0001812211/0710 částka 1.870.457,22 
Kč na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0./17_080/0010072, prioritní osa OPZ: Efektivní veřejná správa, 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./080/0010072.  II, ÚZ 13013 a snížení kapitálových 
příjmů ve stejné výši z důvodu neuskutečněných prodejů nemovitého majetku, tj. snížení kapitoly 
785 - OSM (příjmy z nebytových prostor) o částku 659.015,84 Kč a snížení kapitoly 790 - FOP 
(prodej pozemků) o částku 1.241.441,38 Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0356 741 - 
OE 

 4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4666 10 % SR 196 890,23 

RP0356 741 - 
OE 

 4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4665 85 % ESF 1 673 566,99    

RP0359 785 - 
OSM 

3613 3112  001 Příjmy z 
prodeje 
nebytových 
prostor 

3531 Příjmy z 
prodeje 
nebytových 
prostor 

-629 015,84 

RP0360 790 - 
FOP 

3639 3111  001 Prodej 
pozemků 
(FOP) 

3757 Prodej 
pozemků 
(FOP) 

-1 241 441,38 
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16 d) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, v rámci kapitoly 741 - OE, 
tj. navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace určené pro Divadlo A. 
Dvořáka Příbram o částku 2.100.000,00 Kč a snížení správních poplatků 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 kapitoly 741 - OE, tj. navýšení 
neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace určené pro Divadlo A. Dvořáka Příbram 
o částku 2.100.000,00 Kč a snížení správních poplatků 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 

RP0367 741 - OE  1361  856 Cestovní doklady -300 000,00 

RP0367 741 - OE  1361  4536 Platební terminál OOA  -800 000,00 

RP0367 741 - OE  1361  847 Registr vozidel -1 000 000,00 

RP0367 741 - OE  4116 34352 1221 
Neinvestiční dotace z MK ČR 
vlastní div. činnost 

2 100 000,00 
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16 e) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741- 
OE, to je navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace na základě grantové 
smlouvy 2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+ ve výši 
2.068.629,93 Kč a snížení daňových příjmů (daň z přidané hodnoty) 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 neinvestiční dotace na základě grantové smlouvy 
2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+ ve výši 
2.068.629,93 Kč a snížení daňových příjmů (daň z přidané hodnoty) ve stejné výši ve spojitosti s 
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0377 741 - OE 4119 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5368 Dům zahraniční 
spolupráce 

2 068 629,93 

RP0377 741 - OE 1211 001 Daně z 
příjmů, 
nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, 
odvody loterie a 
VHP 

33 Daň z přidané hodnoty -2 068 629,93 
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16 f) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 313.643,39 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
(volby do senátu a zastupitelstev krajů – dotace) ve stejné výši z důvodu vratky dotace na volby do 
senátu a zastupitelstev krajů, ÚZ 98193 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 313.643,39 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (volby 
do senátu a zastupitelstev krajů – dotace) ve stejné výši z důvodu vratky dotace na volby do senátu 
a zastupitelstev krajů, ÚZ 98193.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5137 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

761 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

-30 000,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5164 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

362 Nájemné -11 034,50 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5011 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1648 Platy -91 118,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5156 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1689 Pohonné hmoty 
a maziva 

-1 286,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5029 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 

3879 Refundace 
OSVČ 

-10 000,00 
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kraje a senát) 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5162 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

365 Služby 
telekomunikací 
a 
radiokomunikací 

-8 813,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5173 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1359 cestovné -5 000,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5139 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1356 nákup materiálu -55 955,19 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5169 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1358 nákup služeb -
123 187,60 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5021 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1351 ostatní osobní 
výdaje 

48 292,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5175 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1360 pohoštění 28 607,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5038 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1355 povinné pojistné -4 962,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5161 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1357 poštovné -7 888,50 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5019 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1350 refundace -6 823,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5031 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1353 sociální pojištění -10 274,60 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5032 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1354 zdravotní 
pojištění 

-24 200,00 

RP0381 741 - 
OE 

 4111 98193 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1640 Volby do senátu 
a zastupitelstev 
krajů – dotace 

-
313 643,39 
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16 h) Návrh na rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení 
neinvestičního příspěvku o částku 1.500.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku ve stejné výši 
z důvodu posílení investičního fondu pro nákup vozidla IVECO 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení neinvestičního 
příspěvku o částku 1.500.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku ve stejné výši z důvodu 
posílení investičního fondu pro nákup vozidla IVECO. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0382 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek – divadlo -1 500 000,00 

RP0382 778 - DAD 3311 6351  526 Investiční příspěvek 1 500 000,00 

 
 

 

 

 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


