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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 20. listopadu 2017 „Rozpočtové opatření č. 27/2017“. 
 
 

 
Rozpočtové opatření č. 27/2017 
 
Usnesení RM č. 17/25/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky -krajské pobočky 

v Příbrami v celkové výši 16.000 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 16.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, 
§ 4339 o 16.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 88.006 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
od Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na náklady na zpracování osnov podle § 26 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4216 o 88.006 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životní prostředí, § 1036 o 88.006 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč v rámci kap. č. 1 – odbor ekonomický a § 

6171 (činnost místní správy) z pol. 5011 (platy zaměstnanců) na pol. 5021 (ostatní osobní výdaje). Jedná 
se o posílení položky ostatní osobní výdaje z důvodu uzavření dohody o provedení práce 
za dlouhodobou pracovní neschopnost na ekonomickém odboru a uzavření dohod o provedení práce se 
zkušebními komisaři na odboru dopravy. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 106.843 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 
482. Finanční prostředky budou použity na inženýring v rámci akce: „Projektové dokumentace ve stupni 
pro sloučené územní a stavební řízení – Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy 
nad Vltavou“. 

 
 
Usnesení RM č. 17/25/4/9 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 27/2017. Převod finančních prostředků ve výši 
145.366,52 Kč z kap. 1 pol. 6409 § 5901- (rezerva města na havárie) na kap. 5 pol. 2321 § 5171 (oprava 
kanalizací na území města). 
 


