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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 24. července 2017 „Rozpočtové opatření č. 18/2017“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 18/2017 
 
Usnesení RM č. 17/17/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši 6.000 Kč. Jedná se o 

finanční dar od firmy Soukromé hospodářství a vepřová jatka, Ing. Václav Kohout, který je určen na 
financování akce „Dny Kralup nad Vltavou 2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 
o 6.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 6.000 Kč. 

2. Přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje v celkové výši 44.147 Kč. Dotace je 
účelově určena na náklady na činnost odborného lesního hospodáře. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 44.147 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 
o 44.147 Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2017 v celkové výši 561.000 Kč. 
Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 561.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 561.000 Kč. 

4. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami v celkové výši 28.000 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 o 28.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 4339 o 28.000 Kč. 

5. Přijetí investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 434.577 Kč. Dotace je účelově určena 
na akci: „Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil“ v rámci programu – Dotace pro jednotky SDH 
obcí. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 434.577 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 
– kancelář starosty, § 5212 o 434.577 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3421 pol. 6121 org. 508 
(rekonstrukce sociálního zařízení Mokrosuky). Finanční prostředky budou použity na stavební dozor. 

2. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.162.866 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z dokončených akcí, z kap. č. 5 – realizace investic 
      § 2212 pol. 6121 org. 418 -  Lokalita Musil (komunik. k 21 RD Hostibejk)………. 280.000 Kč 
      § 2219 pol. 5169  -  PD Dvořákova stezka………………………………………………………..   30.250 Kč 
      § 3412 pol. 6121 org. 506 – Horolezecká stěna ……………………………………………… 200.000 Kč 
      § 2212 pol. 6121 org. 408 – Rekonstrukce komunikace V Uličce…………………….. 535.408 Kč 
      a z kap. č. 7 – správa majetku 
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      § 3412 pol. 6121 org. 526 – Sportovní hřiště U Parku……………………………………… 117.201 Kč 
      § 3412 pol. 6121 org. 525 – Venkovní posilovna Lobeček………………………………………….. 7 Kč 
      na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
      § 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice…………………………………………….. 1.162.866 Kč 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 434.577 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 6123 org. 
23257 (Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 58.080 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 6121 org. 545 
(rekonstrukce skateparku v Kralupech nad Vltavou). 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.432 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3114 pol. 6121 org. 496 
(rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Praktická). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 326.571 Kč 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 v ZŠ Gen. Klapálka). 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 189.058 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 
(energetická úspora – BD Vrchlického 703). 

 

 


