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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 23. října 2017 „Rozpočtové opatření č. 25/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 25/2017 
 
Usnesení RM č. 17/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 328.068 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR. Dotace je účelově určena na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 
2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 328.068 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 
– správní odbor, § 6114 o 328.068 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 76.800 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 
111, na pobyt v rámci minimálního preventivní programu „Pobyt s dětmi“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 76.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 76.800 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., na dovybavení sportovní haly a dokončení horolezecké stěny. Navýšení 
příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, 
§ 3412 o 250.000 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.472.438 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice ve výši 
1.422.438 Kč a ve výši 50.000 Kč na posílení položky kancelářské a hygienické potřeby, která je již 
čerpána na 90 % z důvodu navýšení cen.  
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 2 – odbor SVŠK 
§ 5399 pol. 5139 – nákup materiálu – prevence kriminality      40 Kč 

č. 5 – realizace investic  
§ 2333 pol. 5171 – opravy drobných vodních toků          200.000 Kč 

č. 7 – správa majetku 
§ 2219 pol. 5164 – nájemné      6.836 Kč 
§ 3412 pol. 5171 – opravy a udržování (hřiště)          100.000 Kč 
§ 3421 pol. 6122 – nový kolotoč na DH Hůrka      922 Kč 
§ 3613 pol. 5151 – studená voda              20.000 Kč 
§ 3613 pol. 5154 – el. energie (sklad V Růžovém údolí)           35.000 Kč 
§ 3613 pol. 5169 – revize budov              15.000 Kč 
§ 3639 pol. 6121 – propojení dřev.chodníku na Hostibejku  1.450 Kč 
§ 3639 pol. 6121 – úprava prostoru před DDM   6.140 Kč 
§ 5512 pol. 5151 – studená voda JSDH Minice            12.500 Kč 
§ 5512 pol. 5151 – studená voda JSDH Kralupy             37.500 Kč  
§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Minice                7.900 Kč 
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§ 5512 pol. 5153 – plyn JSDH Kralupy           100.000 Kč 
§ 5512 pol. 5154 – elektrická energie JSDH Kralupy            13.900 Kč 

   § 5512 pol. 5162 – služby telekom. a radiokom.   1.450 Kč 
§ 6171 pol. 5164 – nájemné               45.000 Kč 
§ 6171 pol. 5151 – studená voda              30.000 Kč 

    § 6171 pol. 5152 – teplo             280.000 Kč 
    § 6171 pol. 5154 – elektrická energie           266.000 Kč 
    § 6171 pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva            30.000 Kč 
    § 6171 pol. 5365 – platby daní a poplatků    1.800 Kč 
č. 14 – odbor výstavby 
  § 2169 pol. 5169 – odborné, znalecké a statické posudky           65.000 Kč 
  § 3635 pol. 5179 – pořízení studií a dokumentace            96.000 Kč 
  § 3635 pol. 6119 – změny územního plánu           100.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor  

§ 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice       1.422.438 Kč 
   § 6171 pol. 5139 – kancelářské a hygienické potřeby           50.000 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 63.662,16 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 pol. 5171. Finanční 
prostředky budou použity na opravu výdechů od topidel na fasádě bytového domu Vrchlického 504. 

 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 470. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu podílu nákladů společnosti ČEZ distribuce na připojení nového 
veřejného osvětlení v lokalitě Na Skalách. 

 
 
usnesení č.: 17/22/9/8 

RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 25/2017 – převod finančních prostředků mezi paragrafy v 
rámci kap. č. 2 (OSVŠK) následovně: 

 převod částky 1.386,44 Kč z § 3113, pol. 5331, org. 5331 na § 3111, pol. 5331, org. 5331, 

 převod částky 817,86 Kč z § 3114, pol. 5331, org. 5331 na § 3111, pol. 5331, org. 5331, 

 převod částky 1.045,40 Kč z § 3114, pol. 5331, org. 5331 na § 3117, pol. 5331, org. 5331. 
 

 
 
 
usnesení č.: 17/22/8/4 

RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 25/2017 – převod finančních prostředků ve výši 170.610 Kč 
vč. DPH z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 pol. 6119 org. 500.   
 

 
 


