
Rozpočtové opatření č. 4/2017 
 
Usnesení RM  č.: 17/3/3/1  
 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 8.000 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených na podporu sociálních služeb, kterou město Kralupy nad 
Vltavou obdrželo od příspěvkové organizace Sociální služby města a následně přeposlalo na účet 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 
8.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 8.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 40.000 Kč. Jedná se 
o neinvestiční transfery od obcí na boj proti letišti Vodochody. Na základě smlouvy o spolupráci č. 
STA 332/2009 se obce zavazují zaplatit jednorázově příspěvek odpovídající počtu trvale hlášených 
obyvatel, ve výši 50,- Kč na osobu. Město obdrželo příspěvek od obce Postřižín ve výši 20.000 Kč 
a od obce Bašť ve výši 20.000 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, pol. 4121 o 
40.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o 40.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 30.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. Agrimex Vestec a.s., který je určen jako příspěvek na aktivity vedoucí 
k zamezení rozšíření letiště Vodochody. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o 
30.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o 30.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 6.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. MaxDrinks s. r. o., který je určen na revitalizaci centra města. Navýšení 
příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 6.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 o 6.000 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 14.181,20 Kč. Jedná 
se o zbývající finanční prostředky z roku 2016 na kap. realizace investic na položce vandalismus, 
které budou použity na rozšíření dodávky a montáže sloupků v rámci akce: „Řešení zpevněných 
ploch v centru města – I. etapa“ na základě usnesení RM č. 17/2/4/4 ze dne 23. 1. 2017. Finanční 
prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů tř. 8 – 
financování, pol. 8115 o 14.181,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
o 14.181,20 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 141.827,73 Kč. Jedná 
se o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 na kap. realizace investic určené 
na diagnostický průzkum mostků, které budou použity na úhradu faktury v únoru 2017. Jedná se 
o diagnostický průzkum mostků v ulici Hennigsdorfská a v ulici Přemyslova. Na průzkum je SOD 
na základě usnesení RM. Finanční prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází 
do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů tř. 8 – financování, pol. 8115 o 141.827,73 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 o 141.827,73 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 540 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 
org. 515 (demolice bytových domů ul. Žižkova). Jedná se o uveřejnění výběrového řízení 
ve věstníku veřejných zakázek.  



2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.096 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 
(archeologický výzkum v rámci demolice hotelu Praha) ve výši 1.774 Kč a § 3639 pol. 6121 org. 
417 (archeologický výzkum v rámci akce:  „Řešení zpevněných ploch v centru města – I. část“) ve 
výši 5.322 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 115.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171 
(opravy a udržování). Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci: „Obnovení 
protipožárního nátěru ocelové konstrukce, Zimní stadion Kralupy nad Vltavou“.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 33.880 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 pol. 5169 (projektová dokumentace 
na komunikaci v ulici Školská, Zeměchy).  
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.180 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektové dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 481 (PD Chodník ul. 
28. Října v Kralupech nad Vltavou).  
 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 476.740 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 
532. Jedná se o projektovou dokumentaci na akci: „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská“. 
 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 476.740 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 
533. Jedná se o projektovou dokumentaci na akci: „Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská 
stezka“. 

 


