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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 25. června 2018 „Rozpočtové opatření č. 16/2018“. 
 

 
Usnesení RM č. 18/12/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 31.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK,  

z § 3599 (ostatní činnosti ve zdravotnictví) pol. 5169 (nákup služeb)………… -  5.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5151 (studená voda) ………………………..  - 10.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5152 (teplo) …………………………………….. -   6.000 Kč 
z § 3612 (bytové hospodářství) pol. 5154 (elektrická energie) ………………… - 10.000 Kč 
na § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem) pol. 5169 (nákup služeb) …. + 31.000 Kč 
Jedná se o převod finančních prostředků na prevenci kriminality. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 94.864 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 pol. 6122 org. 
564 (protipovodňová opatření). Jedná se o částku na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele 
na akci Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy 
nad Vltavou. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 272.312 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 3117 
pol. 5171 (výměna střešní krytiny a oprava krovu, ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou) na § 3113 pol. 5171 
(oprava oplocení v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou). Zakázka Výměna střešní krytiny a oprava 
krovu ZŠ 28.října, Kralupy nad Vltavou byla vysoutěžena za nižší finanční částku a finanční částka 
272.312,- Kč bude použita na pokrytí nákladů na provedení opravy oplocení areálu ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou. 

 

 


