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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. ledna 2018 „Rozpočtové opatření č. 1/2018“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 
 
Usnesení RM č. 18/1/3/2  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 257.730 Kč. Jedná se 

o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a 
provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční 
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. 
Finanční dar nebyl v roce 2017 vyčerpán a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, 
pol. 8115 o 257.730 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 257.730 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 65.000 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na výrobu filmu/dokumentu o městě Kralupy n. Vltavou, které byly smluvně 
vázány v roce 2017, ale faktura proběhne až v lednu 2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 
vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 65.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3319 o 65.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na úhradu za zřízení služebnosti – podlimitní věcná břemena. Finanční 
prostředky nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2018 a budou použity z nevyčerpaných 
prostředků na § 6171 v roce 2017. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 50.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 50.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky určené na obnovu parku před školou 28. října, které byly smluvně vázány v roce 
2017, ale práce na obnově parku proběhnou po dokončení stavebních úprav v roce 2018. Finanční 
prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 180.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 o 180.000 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 20.400 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky za přijaté sankční platby, které jsou určeny na opravu a udržování památek. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 
– financování, pol. 8115 o 20.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 o 20.400 Kč. 

6. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 35.677 Kč. Jedná se o finanční prostředky na § 6112 (fond 
starosty a místostarostů), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktury proběhnou až v lednu 
2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů 
třída 8 – financování, pol. 8115 o 35.677 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6112 o 
35.677 Kč. 

7. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 23.500,30 Kč. Jedná se o finanční prostředky na § 5512 
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(podpora jednotek SDH obcí), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktury proběhnou až v lednu 
2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů 
třída 8 – financování, pol. 8115 o 23.500,30 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 
23.500,30 Kč. 

8. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 5.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na § 6223 
(mezinárodní spolupráce), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktura proběhne až v lednu 
2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů 
třída 8 – financování, pol. 8115 o 5.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6223 o 
5.000 Kč. 

9. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 39.258 Kč. Jedná se o finanční prostředky na § 6223 
(mezinárodní spolupráce), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktury proběhnou až v lednu 
2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů 
třída 8 – financování, pol. 8115 o 39.258 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 
39.258 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 180.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a 
provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční 
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč. 

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 383.832 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR. Dotace je účelově určena na zajištění výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4111 o 383.832 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6118 
o 383.832 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 111.320 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 187 (prováděcí dokumentace - 
bezbariérový chodník v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 96.800 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 439 (prováděcí dokumentace - 
parkovací stání v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou). 

 

 

 
 


