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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 9. října 2017 „Rozpočtové opatření č. 24/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 24/2017 
 
Usnesení RM č. 17/21/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 25.000 Kč v rámci kap. č. 9 – odbor životního prostředí, 

z § 3728 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby – zpracování POH 15.000 Kč) a z § 1014 pol. 
5169 (ozdravování hospodářských zvířat 10.000 Kč) na § 2333 pol. 5169 org. 87 (úprava čištění koryt 
potoků v regionu města). Za hřištěm v Olších bude provedeno vyřezání a vyčištění břehových porostů od 
náletových dřevin a vysbírání odpadů. Práce provede Český rybářský svaz.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.730 Kč (v případě schválení bodu IV/2) z kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 
2339 pol. 6121 org. 494. Finanční prostředky budou použity na výkon autorského dozoru v rámci stavby 
„Úpravy vodního díla – rybníky Zeměchy“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč (v případě schválení bodu IV/3) z kap. č. 1 – 
odbor ekonomický, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 
2212 pol. 6121 org. 470. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Komunikace 
v lokalitě Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 480.000 Kč (v případě schválení bodu IV/3) v rámci kap. 
č. 5 – realizace investic z § 3639 pol. 6121 org. 518 (nová separovaná stanoviště) na § 2212 pol. 6121 
org. 470. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Komunikace v lokalitě Na 
Skalách, Kralupy nad Vltavou“. 

 
 


