
 

Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

 

 
Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 29. května 2017 „Rozpočtové opatření č. 14/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 14/2017 
 
Usnesení RM č. 17/12/3/1 
 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí 

MŠMT ČR, v celkové výši 579.577,80 Kč. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
579.577,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 579.577,80 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu 2017 o částku ve výši 72.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 72.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 72.000 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí Ministerstva 
vnitra ČR, na projekt: „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“ v celkové výši 32.000 Kč. Dotace je 
účelově určena na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality 
na místní úrovni 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 32.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 5399 o 32.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 

3399 pol. 5173 org. 2999 (mezinárodní tábor) na § 3421 pol. 5331 org. 2999 (neinvestiční příspěvek PO 
DDM). Finanční prostředky určené na Mezinárodní tábor budou převedeny na PO DDM, která 
převezme organizaci tábora za odbor kanceláře starosty.  Z finančních prostředků budou hrazeny mzdy 
pro dva vedoucí delegované české skupiny, cestovné do Komárna a následně podíl na autobus 
z Komárna do Sebeše. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 2 – odbor SVŠK, z § 4329 
(ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5223 (neinv. transfery církvím a náboženským 
spol.) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5223 (neinv. transfery církvím a 
náboženským spol.). Finanční prostředky jsou schváleny na individuální dotaci pro Farní charitu Kralupy 
nad Vltavou. V letošním roce se dotace Farní charitě poskytuje nejen na sociální péči a pomoc dětem 
a mládeži, ale na všechny sociální služby, tudíž je vhodnější § 4359.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 79.565,05 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 
pol. 6901 (investiční rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 462 
(energetická úspora BD Vrchlického 504). Finanční prostředky budou využity na výměnu 3 kusů dveří 
v objektu bytového domu Vrchlického čp. 504. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 5399 pol. 5139 org. 23259 (Kralupy 
nad Vltavou - Forenzní značení). Jedná se o spoluúčast na projekt spolufinancovaný Ministerstvem 
vnitra ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2017. 


