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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. dubna 2017 „Rozpočtové opatření č. 10/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 10/2017 
 
Usnesení RM č.: 17/9/3/1  
 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 936 Kč. Jedná se o přijatý 

finanční dar v roce 2017 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. Navýšení příjmů 
a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 (pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 
národního a historického povědomí) o 936 Kč. 

2. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 48.000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu) o 48.000 Kč a navýšení 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 60.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 
(snížení energetické náročnosti – BD Vrchlického 703). Finance budou použity na technický dozor. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.941,70 Kč (v případě schválení bodu IV/1) z kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, 
§ 3412 pol. 5171 (opravy a udržování). Jedná se o opravu potrubí vzduchotechniky, včetně souvisejících 
stavebních prací v objektu plaveckého bazénu – wellness. 

 


