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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 14. května 2018 „Rozpočtové opatření č. 11/2018“. 
 

Usnesení RM č. 18/9/3/1  
Rozpočtové opatření č. 11/2018 
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 1.466.664,98 Kč. Jedná se o 

odvod uspořených prostředků za energie a odpisy od příspěvkových organizací města. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů dle tabulky: 

§ položka kap. PO  částka v Kč 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše energie 71.877,00 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše odpisy 61,00 

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka energie 167.429,00 

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka odpisy 18.562,00 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského energie 215.172,98 

3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka energie 103.635,00 

3113 2229   2 ZŠ Komenského energie 150.510,00 

3113 2229   2 ZŠ Komenského odpisy 490,00 

3113 2229   2 ZŠ Václava Havla energie 277.014,00 

3117 2229   2 ZŠ 28. října energie 99.865,00 

3114 2229   2 ZŠ Jodlova energie 22.837,00 

3231 2229   2   Základní umělecká škola energie 64.378,00 

3231 2229   2 Základní umělecká škola odpisy 1.380,00 

3421 2229   2 Dům dětí a mládeže energie 159.608,00 

3315 2229   2 Městské muzeum energie 38.074,00 

3315 2229   2 Městské muzeum odpisy 197,00 

3392 2229   2 Kulturní a společenské středisko energie 60.487,00 

3392 2229   2 Kulturní a společenské středisko odpisy 15.088,00 

   celkem  1.466.664,98 

     a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 o 1.466.664,98 Kč.    
 
2. Ponížení rozpočtu 2018 o částku ve výši 84.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 

určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 84.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 84.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 1.173.970,05 Kč. Jedná se o 
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení 
energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
pol. 4216 o 1.173.970,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.173.970,05 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 414.436,95 Kč. Jedná se o 
investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník 28. října II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města 
na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 414.436,95 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 414.436,95 Kč. 
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5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se 
o bezúčelový finanční dar od paní Libuše Šimkové. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 
3639 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 250.000 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 450.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR, z programu dotace pro jednotky SDH obcí. Dotace je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4216 o 450.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, 
§ 5512 o 450.000 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.210 Kč z kap. č. 4 – správní odbor, § 6118 (volba 

prezidenta republiky) z pol. 5139  2.000 Kč, pol. 5175 3.210 Kč a pol. 5169 4.000 Kč na kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice). Jedná se o finanční prostředky, které 
již nebudou čerpány a převádí se do rezervy města na investice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby). 
Jedná se o posílení položky 5166, která již byla čerpána na 84,38% (RS 500 tis. Kč, čerpáno 421,92 tis. 
Kč). Zvýšené čerpání na advokátní a právní služby bylo zejména v soudní kauze „Druhá pražská 
stavební“ ve výši cca 140 tis. Kč a úhradě znaleckého posudku „Vrchlického čp. 703“ ve výši cca 50 tis. 
Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK a položky 5169, z § 
4329 (sociální pomoc dětem a mládeži) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Jedná se o posílení 
položky na úhradu Dne zdraví 2018, který se bude konat 10.6.2018. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 296.450 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6125 org. 505 (nové 
funkce inf. systémů města Kralupy nad Vltavou – elektronická úřední deska před KaSS).  

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.879 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 178. Finance budou použity na 
úhradu projektové dokumentace na akci – Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.518 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 538. Finance budou použity na 
úhradu geologického průzkumu na akci Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově 
náměstí, Kralupy nad Vltavou. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 227.117 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 570 (chodník k vlakové zastávce 
Kralupy – Předměstí). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2321 
pol. 5171 (oprava dešťových kanalizací) a z § 2333 pol. 5171 (opravy vybraných úseků) na § 2339 pol. 
6121 org. 494 (protipovodňová opatření rybníky Zeměchy). Jedná se o finanční částku na III. etapu 
projektu Úpravy vodního díla v Zeměchách, na kterou je schválena dotace ze Středočeského kraje. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 pol. 5171 (opravy sportovních 
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hřišť). Finance budou použity na opravu povrchu venkovní posilovny V Luhu a na běžné opravy 
sportovních hřišť, opravy poškozených basketbalových košů, výměna sítěk...).  

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.379 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3631 pol. 6121 org. 571 (veřejné osvětlení v ulici 
Poděbradova, Kralupy nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci. 

 
 

 


