
Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne : 09.11.2020

Návrh změny číslo: RZ0154

Název bodu jednání :
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci přýmů kapitoly 741 - OE,
to je navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚŽ
13011) ve výši 5.504.800,00 KČ z MPSV na pokrytí výdajů na Činnosti vykonávané obcí s rozšířenou
působností v agendě sociálně-právnI 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

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová '

v RM dne 05.10.2020, R. usn. č. 811/2020

Text usneseni rady: Rada íl. d o p o r u č u j e ZM schválit rozpoČtové opatření - změnu rozpoČtu
města na rok 2020 v rámci přÔmů kapitoly 741 - (JE, to je navýšeni neinvestičních transferů z důvodu
přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚŽ 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 děti na
rok 2020 a snížení daňových přýmů 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 paragraf PoL účelový prvek . .. .znak rozpočtu popis castka zmeny
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

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

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

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje x neschvaluje rozpoČtové opatřeni - změnu rozpoČtu města na rok 2020 v rámci příjmů
kapitoly 741 - OE, to je navýšeni neinvestičních transferů z důvodu přijeti 2. splátky neinvestiční
účelové dotace (ÚŽ 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
přýmů ve stejné výši ve spojitosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
Cov-2
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

Důvodová zpráva:

č. pož. popis
RP0193 Vedoucí OE jako správce rozpočtu kapitoly 741 - OE žádá v souladu s usnesením ZM č.

268/2019/ZM ze dne 16.12.2019 o změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů
kapitoly 741 - OE, to je navýšení neinvestičních transferů, neboť' městu Příbram byla dne
25.08.2020 připsána ve prospěch účtu v ČNB č.ú. 94-0001812211/0710 částka
5.504.800,00 Kč, tj. 2. splátka dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právnI
ochrany dětí pro rok 2020 dle Rozhodnuti MPSV, Odboru rodinné politiky a ochrany práv
dětí, č.j. MPSV-2020/141210-213 ze dne 07.08.2020 a sníženi daňových příjmů, daně
z přidané hodnoty, ve stejné výši Kč v souvislosti s krizovými opatřeními.


