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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 24. dubna 2017  
„Rozpočtové opatření č. 11/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 11/2017 
Usnesení ZM č.: 17/03/4/1  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu roku 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 1.199.576 Kč. Jedná se o 

odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městský bytový podnik na účet 
zřizovatele. Finanční prostředky budou použity na akci „Oprava sekundárních rozvodů u VS 14“, na 
základě smlouvy o dílo s dodavatelem CZ Teplo, s.r.o., Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4. Navýšení příjmů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 o 1.199.576 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 o 1.199.576 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 650.000 Kč. Jedná se o 
odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Technické služby města na účet 
zřizovatele. Finanční prostředky budou použity na opravu veřejného osvětlení v rámci akce 
„Regenerace panelového sídliště I. etapa“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
o 650.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 650.000 Kč 
 
 

B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.511.000 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 v ul. Žižkova). Jedná se o realizaci smlouvy o dílo. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.520.000 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). Finanční prostředky budou použity 
na realizaci smlouvy o dílo. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.150.000 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. 
462 (snížení energetické náročnosti – BD Vrchlického 504). Finanční prostředky budou použity 
na realizaci smlouvy o dílo. 

 

 

 
 


