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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. května 2017 „Rozpočtové opatření č. 13/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 13/2017 
 
Usnesení RM č.: 17/11/3/1  
 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 200.100 Kč. Jedná se o příjmy za soudní 

poplatek – ochranné hlukové pásmo, od společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o., Praha, v rámci akce 
„Boj proti letišti Vodochody“. Finanční prostředky budou převedeny na konzultační a právní služby – 
letiště Vodochody. Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 2251 o 200.100 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 2251 o 200.100 Kč. 

2. Přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 1.768.502 Kč, účelově 
určené na demolici objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4116 o 1.768.502 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 
1.768.502 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2017 v celkové výši 813.026 
Kč. Dotace je účelově určena na výkon sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 813.026 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů 6171 (činnost místní správy) 
a 4341 (sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým) dle skutečného 
čerpání dotace o 813.026 Kč.  
 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 363.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 516 
(rekonstrukce pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu dvou úvodních studií 
na konverzi pivovarské sladovny. 

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 120.000 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z kap. č. 2 – Sociální věci, školství a kultura 
      § 4329 pol. 5212 -  neinv. transfery nefin. podnik. subjektům ………………………… 100.000 Kč 

§ 6171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ………………………………..  20.000 Kč 

 na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901  ………………………………………. 120.000 Kč 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 3725 
pol. 5169 (využití a zneškodňování ostatních odpadů) na § 3727 pol. 5169 (prevence vzniku odpadů). 
Finanční prostředky budou využity v rámci osvětové akce na podporu zpětného odběru elektrozařízení 
v obcích s názvem „Hejbni si s elektrem“. Tato osvětová akce bude v případě schválení RM realizována 
dne 9. 6. 2017 v rámci Dnů Kralup a bude určena převážně pro děti mateřských a základních škol. 


