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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 4. prosince 2017 „Rozpočtové opatření č. 28/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 28/2017 
 
Usnesení RM č. 17/26/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 229.515,39 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Dotace je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník Gen. Klapálka podél II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 
229.515,39 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 229.515,39 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 150 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje účelově určenou na částečnou úhradu zvýšených nákladů na 
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 150 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – odbor životního 
prostředí, § 1036 o 150 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Na základě požadavku MPSV ČR město 
Kralupy nad Vltavou zhodnotilo dosavadní vývoj výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a na jeho 
základě provedlo odhad do konce roku 2017. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 
o 200.000 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 200.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 88.649,90 Kč 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“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 27.724,90 Kč (v případě schválení bodu IV/4) z kap. č. 1 
– odbor ekonomický, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace 
investic, § 2339 pol. 6121 org. 494. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby 
„Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 26.136 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, § 
3639 pol. 6121 org. 512. Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci projektové 
dokumentace na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou -   2. část“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 5169 
org. 564. Jedná se o vyhotovení koncepce lokálního varovného systému města Kralupy nad Vltavou. 

 


