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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 26. června 2017 „Rozpočtové opatření č. 17/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 17/2017 
 
Usnesení RM č. 17/15/3/1  
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 9.400 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 

plnění od České pojišťovny a.s., za poškození skleněné výplně autobusové zastávky V Zátiší v Kralupech 
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování - vandalismus. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 9.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 o 9.400 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 pol. 5136 

(knihy, učební pomůcky a tisk) 150 Kč, z § 3599 pol. 5139 (nákup materiálu) 1.000 Kč, z § 3599 pol. 5169 
(nákup ostatních služeb) 1.850 Kč a z § 4371 pol. 5223 (neinv. transfery církvím a náboženským 
společnostem) 7.000 Kč na § 4359 pol. 5229 (ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 
organizacím) 10.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na individuální finanční dotace na základě 
žádostí neziskových organizací (Alzheimercentrum Zlosyň a Život 90 Zruč nad Sázavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 338.065,53 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 449 
(rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Klapálka). Finanční prostředky budou použity na navýšení počtu světel 
dle požadavku KHS ve výši 31.490,25 Kč a na změnu svítidel na návrh zhotovitele ve výši 306.575,28 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 104.066 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 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 stavební 
práce. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.600 Kč (v případě schválení bodu VI/6) v rámci kap. č. 
2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3419 pol. 5164 (nájemné). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu nájemného TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, Jodlova 16.  

 

 


