
 

 

 

Číslo jednací: :   MeUPB 55054/2021 

Datum:               31.5.2021 

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 

RO0005 3.5.2021 RZ0052 348/2021 1 472 782,31 1 472 782,31 5.5.2021 7:52 

RO0006 3.5.2021 RZ0081 348/2021 0,00 0,00 31.5.2021 11:28 

 
 
 
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.  
 

 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 03.05.2021 

 

 

R.usn.č.348/2021 
Rada  s c h v a l u j e 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 5 

Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery, ÚZ 98037)  o částku 1.472.782,31 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 – OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona 
č. 95/20221 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, určeného ke zmírnění negativních dopadů 
daňových příjmů obcí. _________________________________________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 98037) o částku 1.472.782,31 Kč a běžných výdajů kapitoly 
741 – OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku ze státního 
rozpočtu dle zákona č. 95/20221 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, určeného ke 
zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí.  

 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0071 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 1 472 782,31 

RP0071 741 - OE  4111 98037 5474 Příspěvek obcím ke zmírnění 
dopadů zákona o kompenzačním 
bonusu pro rok 2021 

1 472 782,31 
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 6 

R.usn.č.334/2021        
Rada    s c h v a l u j e  
 

14) Částečná úhrada projektu zabezpečení MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496_____________________ 
1) poskytnutí finanční částky ve výši 48.698,50 Kč na částečnou úhradu zabezpečení Mateřské 

školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 (odloučené pracoviště Žežická 193), 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 na straně výdajů, tj. snížení 

rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS, prvku č. 119 Nákup ostatních služeb o celkovou částku 

48.698,50 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 - OŠKS, prvku 2369 MŠ, Příbram VII, Jana 

Drdy 496 - investiční příspěvek o částku 48.698,50 Kč, z důvodu poskytnutí finanční částky 

na částečnou úhradu zabezpečení MŠ.  

 

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

popis částka změny 

RP0104 777 - 
OŠKS 

3119 5169 001 Ostatní 
školství  

119 Nákup ostatních služeb -48 698,50 

RP0104 788 - ŠŠZ 3111 6351 001 Mateřské 
školy - 
investiční 
transfery 

2369 MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 48 698,50 

 

 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


