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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 28. května 2018 „Rozpočtové opatření č. 13/2018“. 
 

 
Usnesení RM č. 18/10/3/1  
Rozpočtové opatření č. 13/2018 
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 601.338,67 Kč. Jedná se 

odvod zřizovateli z kladného hospodářského výsledku za rok 2017 od příspěvkové organizace Městské 
muzeum. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. 
č. 2 – SVŠK, § 3315 o 601.338,67 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409 
o 601.338,67 Kč. 

 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 51.559,37 Kč. Jedná se o 

investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník Gen. Klapálka II/101“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, pol. 4213 o 51.559,37 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – Ekonomický odbor, § 6409 o 51.559,37 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 

(ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) na § 4359 pol. 5229 (ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče). Jedná se o vyplacení individuální dotace na podporu sociálních služeb pro Fokus Praha, z. 
ú.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.122 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 pol. 5137 ve výši 13.647 Kč a pol. 5139 ve 
výši 25.475 Kč. Finanční prostředky budou použity na dovybavení kancelářským nábytkem odboru 
dopravy a odboru životního prostředí. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 163.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171. Finance budou 
použity na opravu jihovýchodní části fasády objektu zimního stadionu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 73.887,44 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 6111. Jedná se o objednávku 
rozpočtového programu KROS 4. 

 

 


