
 

 

 

Číslo jednací: :   MeUPB 65584/2021 

Datum:               02.07.2021 

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 

RO0007 14.06.2021 RZ0082 571/2021 28 712,00 28 712,00 23.06.2021 15:52 

RO0008 21.06.2021 RZ0077 611/2021/ZM 6 339 539,00 6 339 539,00 23.06.2021 15:53 

RO0009 28.06.2021 RZ0089 613/2021 4 070 609,00 4 070 609,00 02.07.2021 09:26 

 
 
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 14.06.2021 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 7 

R.usn.č.571/2021 
Rada s c h v a l u j e 
 
11) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 28.712,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 – 
CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z MPSV ve výši 28.712,00 Kč určené na pokrytí výdajů na povinné testování návštěv na přítomnost 
viru SARS CoV-2______________________________________________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 28.712,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 
– CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z MPSV ve výši 28.712,00 Kč určené na pokrytí výdajů na povinné testování 
návštěv na přítomnost viru SARS CoV-2. 

 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0111 741 - OE  4122 13351 5251 
MPSV - CSZS - mimořádná 
dotace COVID-19 

28 712,00 

RP0111 787 - CSZS 4351 5336 13351 5250 
MPSV - CSZS - mimořádná 
dotace COVID-19 

28 712,00 
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Rozpočtové opatření schválené ZM dne 21.06.2021 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 8 

Usn. č. 611/2021/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
 
2) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 6.339.539,00 Kč   a navýšení výdajů kapitoly 787 
- CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z MPSV ve výši 6.339.539, 00 Kč určené na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií COVID_19_______________________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021,  tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) o částku 6.339.539,00 Kč   a navýšení výdajů kapitoly 
787 - CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13351) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z MPSV ve výši 6.339.539, 00 Kč určené na úhradu odměn za práci 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. 

 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0102 787 - 
CSZS 

4351 5336 13351 5250 MPSV - CSZS - mimořádná 
dotace COVID-19 

6 339 539,00 

RP0102 741 - OE  4122 13351 5251 MPSV - CSZS - mimořádná 
dotace COVID-19 

6 339 539,00 

 

 

Rozpočtové opatření schválené RM dne 28.06.2021 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 9 

R.usn.č.644/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

 

36) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, to je navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 17058) o částku 4.070.609,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 
- OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MMR 
ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Ex post, Identifikační číslo 
117D8230A3293/EP6/DISMMR/č.j. MMR-4750/2021-57 na projekt Obnova místních komunikací v 
Příbrami, Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+___________________________________ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, to je navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery, ÚZ 17058) o částku 4.070.609,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MMR ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Ex post, Identifikační 
číslo 117D/8230A3293/EP6/DISMMR/č.j. MMR-4750/2021-57 na projekt Obnova místních 
komunikací v Příbrami, Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ 

 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0110 741 - OE  4116 17058 5485 Obnova místních komunikací v 
Příbrami 

4 070 609,00 

RP0110 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 4 070 609,00 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 


