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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. prosince 2017 „Rozpočtové opatření č. 29/2017“. 
 

Rozpočtové opatření č. 29/2017 
 
Usnesení RM č. 17/27/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 5.526,82 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 

určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 5.526,82 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6114 o 5.526,82 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 300.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotace je účelově 
určena na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 
5512 o 300.000 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2017 v celkové výši 10.282 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“. Ponížení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 10.282 Kč a ponížení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 
o 10.282 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 67.499 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR, která je účelově určena na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 67.499 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 
o 67.499 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 80.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání 
Podpora kultury. Dotace je účelově určena na zajištění realizace akce Festival poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy 2017, pro Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 80.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3319 o 80.000 
Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 648.670,56 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 
648.670,56 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 648.670,56 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v maximální výši 1.193.431,48 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace je účelově určena na akci „Demolice 
bytových domů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 
o 1.193.431,48 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.193.431,48 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 108.600 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku z § 6171 

(činnost místní správy), pol. 5169 (ostatní služby) na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 částku ve výši 
33.200 Kč, § 3113 (základní školy), pol. 5137 částku ve výši 26.900 Kč, § 3412 (sportovní areály), pol. 
5137 částku ve výši 24.900 Kč, § 3612 (bytové hospodářství - MěBP), pol. 5137 ve výši 4.150 Kč, § 5311 
(bezpečnost a veřejný pořádek - MěP), pol. 5137 ve výši 4.150 Kč, § 3392 (zájmová činnost v kultuře), 
pol. 5137 ve výši 15.300 Kč. V rozpočtu bylo schváleno na položce 5169 označení budov města, jelikož 
se nejedná o služby, ale o technické zhodnocení, musí být položka 5137 a jednotlivé paragrafy dle 
budov. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.389 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3421   org. 23219. Finanční 
prostředky budou použity na projekt „Paprsek 2017 – prevence kriminality“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 440.440 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3636 pol. 5169 org. 
23258. Finanční prostředky budou použity na akci „Územní studie krajiny“. 

 


