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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 12. června 2017 „Rozpočtové opatření č. 15/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 15/2017 
 
Usnesení RM č. 17/14/3/1  
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 73.000 Kč. Jedná se o 

finanční prostředky od spol. Synthos Kralupy, a.s., ve výši 63.000 Kč bez DPH a spol. Heckl, s.r.o., ve výši 
10.000 Kč bez DPH na podporu akce Dny Kralup 2017, vázané smlouvou o reklamě a propagaci. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 73.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 73.000 
Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 15.000 Kč. Jedná se o 
finanční dar od Restaurace Na Františku, který je určen na financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 
2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 
15.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro subjekty uvedené v příloze č. 1 k darovací 
smlouvě. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 
20.000 Kč a kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 50.000,- Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.486,58 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 

pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – SVŠK, § 3412 pol. 5171 (oprava a udržování). 
Finanční prostředky budou použity na opravu okapnice na objektu sportovní haly V Luhu. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.440 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2212 
pol. 6121 org. 408 (rekonstrukce komunikace v ul. V Uličce) na § 3421 pol. 6121 org. 508 (rekonstrukce 
sociálního zařízení v objektu Mokrosuky). Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 16.206 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy a udržování). 
Finanční prostředky budou použity ve výši 13.060 Kč na dodávku repliky původní kamenné ozdoby 
(koule) na střechu ZŠ Komenského náměstí a ve výši 3.146 Kč na instalaci repliky na původní pozici na 
střeše ZŠ Komenského náměstí. 

Usnesení RM č. 17/14/4/8 
Dodatek k rozpočtovému opatření č.15/2017 o převodu finančních prostředků ve výši 69 151,- Kč,- Kč z kapitoly 7 
3412 6121 org. 526 (sportovní hřiště u parku Lobeček) na kapitolu 7 3639 6121 org. 542 (Úprava prostoru před 
DDM). 

 


