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Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne : 22.06.2020

Návrh změny čIslo: RZ0060

Název bodu jednání :
Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení
neinvestičních transferů, ÚŽ 13305 o částku14.927.460,00 Kč a snížení předpokladu přijatých dotaci
ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ
13305) q částku 14.927.460,00 Kč a sníženi plánovaných dotaci ve stejné výši) z důvodu přijeti
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram na poskytováni sociálni služby, smlouva číslo S-1070/SOC/2020.
R.usn.č.381/2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomickéh

v RM dne 1.6.2020, R.usn.č. 381/2020

Text usnesení RM:
Rada ||. doporučuje ZM

schválit

13 C) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE
(navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 13305 o částku14.927.460,00 KČ a sníženi předpokladu
přijatých dotaci ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšeni
neinvestičních transferů, ÚZ 13305 o částku 14.927.460,00 Kč a snÍženÍ plánovaných dotaci ve
stejné výši) z důvodu přijeti neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na poskytováni sociálni služby,
smlouva číslo S-1070/SOC/2020

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšeni
neinvestičních transferů, ÚŽ 13305 o částku14.927.460,00 KČ a sníženi předpokladu přijatých
dotaci ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšeni neinvestičních
transferů, ÚŽ 13305 o částku 14.927.460,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z
důvodu přijeti neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro Centrum
sociálních a zdravotních služeb města Příbram na poskytováni sociálni služby, smlouva číslo
S-1070/SOC/2020.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož. kapito"la paragraf" poI. účelový prvek popis částka změny

znak rozpočtu
RP0099 741 - OE 4122 13305 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 14 927 460,00

poskytování soc. služeb
RP0099 741 - OE 4116 1830 Předpoklad -14 927 460,00
RP0099 787 - CSZS 4351 5336 13305 3602 Neinvestiční dotace KÚ - 14 927 460,00

poskytováni soc. služeb
RP0099 787 - CSZS 3539 5901 5066 Transfery - předpoklad -14 927 460,00

Rada Ill. ukládá
OVV zařadit tento materiál - bod č. 13 C), do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram
dne 22.6.2020.

Napsal: Ing. Alena Pražáková



Návrhy usneseni:
ZM schvaluje x neschvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741
- OE (navýšení neinvestičních transferů, ÚŽ 13305 o částku14.927.460,00 KČ a snÍženÍ předpokladu
přijatých dotaci ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšeni neinvestičních
transferů, ÚŽ 13305) o částku 14.927.460,00 Kč a sníženi plánovaných dotaci ve stejné výši) z
důvodu přijeti neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram na poskytování sociálni služby, smlouva číslo S-1070/SOC/2020.

Změna se v rozDočtu města Dromitne takto:

č. pož. kapitola paragraf poI, účelový prvek . -. -znak rozpočtu popis castka zmeny

RP0099 741 - OE 4122 13305 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 14 927 460,00poskytováni soc. služeb
RP0099 741 - OE 4116 1830 Předpoklad -14 927 460,00

Neinvestiční dotace KÚ - 14 927 460,00
RP0099 787 - CSZS 4351 5336 13305 3602 poskytováni soc. služeb

RP0099 787 - CSZS 3539 5901 5066 Transfery - předpoklad -14 927 460,00

Důvodová zpráva:

č. pož. popis
RP0099 Město Příbram obdrželo účelovou neinvestiční dotaci z KÚ Středočeského kraje ve výši

14.927.460,00 určenou pro Centrum sociá|ních a zdravotních služeb města Příbram na
poskytováni sociálnIch služeb podle smlouvy S-1070/SOC /2020. jedná se o 60 % z
celkové dotace, která podle smlouvy činí 24.879.100,00 Kč. Dle usneseni RM ze dne
10.2.2020 R.usn. č. 93/2020 bodu || vedoucí Odboru ekonomického jako správce rozpočtu
žádá o úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšeni příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery, Úž 13305) o částku 14.927.460,00 Kč a sníženi předpokladu dotaci
ve stejné výši a navýšeni výdajů kapitoly 787- CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13305) o
částku 14.927.460,00 Kč a sníženi předpokladu dotací ve stejné výši.


