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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 23. dubna 2018 „Rozpočtové opatření č. 10/2018“. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 10/2018 
 
Usnesení RM č. 18/8/3/1  
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 549.518 Kč. Jedná se o 

odvod zřizovateli z kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Technické služby města 
za rok 2017. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 o 549.518 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 
549.518 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 396.396 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR účelově určenou na realizaci projektu „Územní 
studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 396.396 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6409 o 396.396 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 80.000 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky od spol. Synthos Kralupy, a.s., ve výši 30.000 Kč bez DPH a spol. Unipetrol, RPA, 
s.r.o., ve výši 50.000 Kč bez DPH na podporu akce Sportovec Kralup 2017, vázané smlouvou o reklamě a 
propagaci. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 80.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 
o 80.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 80.054 Kč. Jedná se o 
pojistné plnění od spol. ČSOB Pojišťovna, a.s. za škodu způsobenou nárazem vozidla do sloupku 
automatické závory v podzemních garážích městského úřadu. Finanční prostředky budou převedeny na 
položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 
6320 o 80.054 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 80.054 Kč.  

5. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje rok 2018 v celkové výši 1.227.600 
Kč. Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 1.227.600 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 1.227.600 Kč (neinv. transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím). 

 
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.010 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 540 (PD parkovací stání v ulici Na 
Hrádku, Kralupy nad Vltavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 96.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic dle tabulky.  
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paragraf položka ORG akce částka v Kč 

3639 5169 384 Rozšíření kapacity sběrového dvora TS – 
zpráva o udržitelnosti 

10.890 

3639 5169 430 Podzemní kontejnery – zprávy o udržitelnosti 3.630 

3421 6121 427 SEN budovy školy v přírodě Mokrosuky – 
zpráva o udržitelnosti 

3.630 

3613 6121 421 SEN budovy úřadu práce – zpráva 
o udržitelnosti 

3.630 

3412 6121 424 SEN budovy RC kabiny – zpráva 
o udržitelnosti 

3.630 

5512 6121 425 SEN budovy SDH Minice – zpráva 
o udržitelnosti 

3.630 

3299 6121 422 SEN budovy MŠ a v Kralupech n. Vlt.  čp. 524 
– zpráva o udržitelnosti 

3.630 

3412 6121 423 SEN budovy sauny u ZS – zpráva 
o udržitelnosti 

3.630 

3639 6121 400 Park J. Seiferta – administrátor dotace 60.500 

 

 

 

 
 

 


