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Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 18.01.2021

Název bodu jednání: Informace k rozpočtu

Předkládá: Mgr. jan Konvalinka, starosta

Zpracova . ng Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonom ckého
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí Odboru vnitřních věci

Napsal: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí Odboru vnitřních věci

Návrhy na usneseni:
ZM bere na vědomi informaci o chybné interpretaci některých výsledných částek, schválené usnesením č.
490/2020/ZM a usnesením č. 491/2020/ZM (zjevné chyby v počtech), vztahující se ke schválenému rozpočtu
města Příbram na rok 2021

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne 07.12.2020 projednalo pod bodem 6) schváleného
programu ,,Návrh rozpočtu města na rok 2021" a následně usnesením usn. č. 490/2020/ZM schválilo
schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny
z přebytků minulých let takto:

a) příjmy 855.732.949,13 Kč
b) výdaje 1.053.445.316,84 kč
C) financování 197.712.367,10 Kč

a usnesením č. 491/2020/ZM schválilo
l) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů, výdajů a financování

dle nejvyššího druhového tříděni rozpočtové sklady takto:
a) třída 1 - Daňové příjmy 559.510.210,00 Kč
b) třída 2 - Nedaňové příjmy 123.497.969,00 Kč
C) třída 3 - Kapitálové příjmy 17.082.445,00 kč
d) třída 4 - přijaté transfery 155.642.325,13 KČ
e) třída 5 - Běžné výdaje 792.737.346,84 kč
f) třída 6 - Kapitálové výdaje 259.607.970,00 kč
g) třída 8 - Financováni 197.712.367,10 KČ

2) zmocněni Rady města Příbram ke schvalováni rozpočtových opatření v maximální výši
5.000.000,00 Kč.

V průběhu rozpravy k tomuto bodu, byly ze strany jednotlivých zastupitelů podávány dňči návrhy na úpravu
rozpočtu, kdy tyto byly hlasovány samostatnými usneseními. Některé přijaté změny, se následně projevily
v závazných ukazatelích rozpočtu města na rok 2021 (konkrétně v usneseni č. 490/2020/ZM v bodě C)
financováni a v usnesení č, 491/2020/ZM v bodu l) písmeno e) třída 5 - Běžné výdaje a písmeno g) třída 8 -
Financování),

Ačkoli měly schválené dílči změny zároveň vliv na výši některých závazných ukazatelů, byla zastupitelům před
hlasováním o jejich výši prezentována u výše uvedených ukazatelů nesprávná výše nicméně lze z dIlčích
pozměňovacích návrhů dovodit, že se jednalo toliko o nesprávnou interpretaci výsledné částky.



Zastupitelé tak následně svým hlasováním schválili celkové částky v části financováni a v některých
závazných ukazatelích, které přesně neodpovídají součtu jednotlivých položek, nicméně jsou v rozpočtu
správně zohledněny, a to na straně celkových schválených příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo tak mělo rozhďovat o těchto nás[edujicich částkách:

Vyšší výdaje schodkového
z přebytků minulých let takto:

a) příjmy
b) výdaje
C) financováni

rozpočtu města Příbram na rok 2021 budou hrazeny

855.732.949,13 Kč
1.053.445.316,84 Kč

197.712.367,71 Kč

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů, výdajů a financování
dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby se stanovuji takto:

a) třída 1 - Daňové příjmy 559.510.210,00 Kč
b) třída 2 - Nedaňové příjmy 123.497.969,00 kč
C) třída 3 - Kapitálové příjmy 17.082.445,00 Kč
d) třída 4 - přijaté transfery 155.642.325,13 KČ
e) třída 5 - Běžné výdaje 793.837.346,84 kč
f) třída 6 - Kapitálové výdaje 259.607.970,00 kč
g) třída 8 - Financováni 197.712.367,71 KČ

Pro potřeby účetnictví a rozpočetnictvi města Příbram byl rozpočet nasazen ve správné výši, neboť' z přijatých
usnesení o dňčích pozměňovacích návrzích a následném hlasováni o celkových částkách jednoznačně
vyplývá správná výše částek a pro předávání výkazů obci do Centräniho systému účetních informaci státu
není možné postupovat jinak.

Zjevné chyby v počtech a psaní nečiní právni jednání neplatným, pokud je význam tohoto právního jednání i
s těmito nedostatky nepochybný. Za zjevné chyby v počtech a psaní lze považovat různé překlepy, gramatické
chyby, nevyplněná místa, evidentně špatné součty, vadně uvedená jména apod., nicméně jak bylo řečeno, tak
tyto chyby nesměji vyvolávat pochybnost o obsahu právního jednání, a proto toto jednání musí být i s chybami
v počtech a psaní vyložitelné prostřednictvím ostatních výkladových metod. (pro úplnost uvádíme např, část
rozhodnuti Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2224/98 ze dne 23. února 2000: ,,Chybami v psaní a počtech
vylučuj/clmi neplatnost právního úkonu pro neurčitost a nesrozumitelnost v případě, že obsah právního úkonu
je nepochybný, jsou jen takové vady, které snižují vyjadřovací kvality projevu vůle zjevnými a smyslu ujednání
jinak neodporuj/c/mi chybami vzniklými v procesu vytvářeni textu či při výpočtech (např. překlepy, jiné
technické nedostatky v psaní, matematické chyby apod.). Nejde však o případy, kdy se textově bezchybné
(vůli účastníků vystihuj/c/) vyjádření projevu vůle opírá o omyl účastníků či o jejich nedostatečnou
informovanost o tom, jak má být projev vůle správně vyjádřen.")


