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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 13. března 2017  
„Rozpočtové opatření č. 7/2017 včetně dodatku“. 
 

Rozpočtové opatření č. 7/2017 
Usnesení ZM č.: 17/02/4/1  
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu roku 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1.   Navýšení příjmové části rozpočtu 
       Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2016,  
       zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2017                                       82.610.996,54 Kč                         
       Navýšení výdajové části rozpočtu 
       Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1 – ekonom. odbor, § 6409     82.610.996,54 Kč                         
     
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 z vyúčtování daně z příjmů  

právnických osob za obce za rok 2016 ve výši 2.405.780 Kč.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 1122 o 2.405.780 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6399 o 2.405.780 Kč. 
                                                                                       

B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1.  Převedení finančních prostředků z investiční rezervy města z kap. č. 1 – ekonomický  
     odbor, § 6409, pol. 6901 v celkové výši 81.103.940 Kč na tyto akce:  

Kap. § Popis položky Částka v Kč 

5 3639 Rozšíření stanoviště kontejnerů na separovaný sběr -  II. etapa 500.000,- 

7 6171 Nákup nového vozidla (náhrada za Škodu Fabia) 650.000,- 

5 3114 Základní škola Jodlova – rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení 10.000.000,- 

5 2219 Rekonstrukce přístupového schodiště na Hostibejk – II. etapa 3.100.000,- 

5 3639 Centrum města – II. etapa 25.000.000,- 

5 3639 Dodávka a montáž dřevěné lavičky s ocelovou konstrukcí v ul. Mostní  158.490,- 

5 2212 PD – Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova 542.080,- 

2 3113 ZŠ Gen. Klapálka – navýšení příspěvku na opravy a údržbu (malování) 350.000,- 

11 6171 
Nákup 2 ks kamer v rámci obnovy městského kamerového systému a 
nákup materiálu pro městskou policii  

140.000,- 

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města  35.000.000,- 

2 3429 Navýšení grantů 300.000,- 

7 6171 Výkup pozemků - lesy 3.363.370,- 

5 3421 Mokrosuky – rekonstrukce soc. zařízení 2.000.000,- 

 Celkem 81.103.940,- 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.300.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, 

pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 
472 (revitalizace panelového sídliště I. etapa – Zátiší). 
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Usnesení ZM č.: 17/02/4/4  
 
Dodatek k rozpočtovému opatření č. 7/2017 – ponížení příspěvku na provoz PO Sociální služby města, 
převedení finančních prostředků v celkové výši 968.663,85 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 pol. 5331 (neinv. 
příspěvek na provoz PO) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města). 
 


