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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 20. března 2017 „Rozpočtové opatření č. 8/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 
 
Usnesení RM č.: 17/7/3/1  
 
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 45.128 Kč. Dotace je 

účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 45.128 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 
o 45.128 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 5.832 Kč. Jedná se o 
náhradu škody od pana Miroslava Sklenáře za nabouraný sloupek na Palackého náměstí. Navýšení 
příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 5.832 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 o 5.832 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2017 o částku ve výši 48.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 48.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 48.000 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 72.600 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finance budou použity na odstranění dalšího zjištěného havarijního stavu na střeše ZŠ Komenského 
náměstí – oprava úžlabí, ochranné nátěry, oprava styku kamenné ozdoby a oplechování (vyčištění, 
protmelení, montáž krycí lišty, penetrace, fasádní nátěr…). 

 
 

  
 


