
 

 

 

Číslo jednací: :   MeUPB 73753/2021 

Datum:               11.8.2021 

Vyřizuje: Ing. Alena Pražáková 

E-mail: alena.prazakova@pribram.eu 
Telefon: 318 402 207 

 
 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2021 
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 

RO0010 12.07.2021 RZ0103 682/2021 0,00 0,00 20.07.2021 12:22 

RO0011 12.07.2021 RZ0107 682/2021 0,00 0,00 20.07.2021 12:44 

 
 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram a Zastupitelstvem města Příbram v roce 
2021. 
 
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 
318 402 213.  
 

 

Rozpočtové opatření schválené RM dne 12.07.2021 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 10 

R.usn.č.682/2021 
Rada s c h v a l u j e 
 
22 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města, tj. snížení běžných výdajů kapitoly 741 
– OE (rezerva) o částku 4.884.613,96 a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 781 – Sportovní 
zařízení města Příbram (investiční příspěvek) ve stejné výši z důvodu potřeby posílení investičního 
fondu organizace_____________________________________________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města, tj. snížení běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva) o částku 4.884.613,96 a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 781 - Sportovní 
zařízení města Příbram (investiční příspěvek) ve stejné výši z důvodu potřeby posílení 
investičního fondu organizace. 
 

  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0143 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů -4 554 566,31 

RP0143 741 - OE 6171 5901  3593 Rezerva města -290 047,65 

RP0143 781 - SZM 3412 6351  3796 Investiční příspěvek zřizovatele 4 844 613,96 
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Rozpočtové opatření schválené RM dne 12.07.2021 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 11 

R.usn.č.682/2021 
Rada s c h v a l u j e 

22 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, to je snížení 
běžných výdajů kapitoly 741 - OE (ostatní) o částku 200.000,00 Kč a navýšení kapitálových 
výdajů kapitoly 783 - OOA (individuální dotace) ve stejné výši z důvodu poskytnutí 
finančního příspěvku HZS Středočeského kraje s určením pro územní odbor HZS Příbram 
na spolufinancování investičního projektu - pořízení chemického kontejneru pro jednotku 
HZS dislokovanou v KÚ města Příbram____________________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, to je snížení běžných výdajů 
kapitoly 741 -OE (ostatní) o částku 200.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 
783 - OOA (individuální dotace) ve stejné výši z důvodu poskytnutí finančního příspěvku HZS 
Středočeského kraje s určením pro územní odbor HZS Příbram na spolufinancování 
investičního projektu - pořízení chemického kontejneru pro jednotku HZS dislokovanou v KÚ 
města Příbram 

 
 
  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

prvek rozpočtu popis částka 
změny 

RP0130 783 - 
OOA 

5511 6331  3684 MV - HZS 
Středočeského 
kraje 

200 000,00 

RP0138 741 - OE 6171 5901  3593 Rezerva města -200 000,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


