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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 23. července 2018 „Rozpočtové opatření č. 17/2018“. 
 

 
Usnesení RM č. 18/14/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 108.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky – kamenný 
kříž, Zeměchy u Kralup nad Vltavou. Dotace je účelově určena na restaurování kamenného kříže. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 108.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3326 o 108.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 31.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence kriminality. Dotace je 
účelově určena na akci „Kralupy nad Vltavou – Forenzní značení“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 31.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 5399 o 31.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené 
se zabezpečením okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2018 pro organizátora Dům dětí a 
mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4122 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 356.245 Kč. Jedná se o přiznání slevy 
od České pojišťovny, a. s. za škodní průběh v uplynulém pojistném období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 
ve výši 10% z uhrazeného pojistného. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 356.245 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 356.245 Kč (pojistné za celý majetek 
města). 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 195.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 
VISK 3. Dotace je účelově určena na projekt „Přechod na automatizovaný knihovní systém Tritius“. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 195.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, § 3314 o 195.000 Kč. 

 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 383. Jedná se o zpracování Studie 
úpravy návrhu komunikace v Zeměchách (M. Drobný). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 529 (parkovací 
stání v ul. Gagarinova). Na základě výběrového řízení bude realizace akce „Parkovací stání v ulici 
Gagarinova“ dražší oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o investiční akci, které bude hrazena z úvěru 
města. 
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3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 329.760,96 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 535 
(rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova). Na základě výběrového řízení bude realizace akce 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Poděbradova“ dražší oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o investiční 
akci, které bude hrazena z úvěru města. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 144.794,67 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 5171 (opravy 
a udržování). Finanční prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Oprava sociálních zařízení 
v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“. 

5. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 275.160 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

      Jedná se o převody z kap. č. 7 – správa majetku 
      § 3639 pol. 6121 org. 559 -  zábradlí u nemocnice + kruhový objezd……… 92.700 Kč 
      § 3639 pol. 6121 org. 560 – rozvoj území pod městským koupalištěm….. 182.460 Kč 

na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
§ 6409 pol. 6901 – rezerva města na investice……………………………………… 275.160 Kč 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 3429 pol. 5229 org. 
5666 (ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 pol. 5169 ve výši 
25.000 Kč (nákup služeb) a na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5021 ve výši 75.000 Kč (dohody 
o provedení práce). Finanční prostředky budou využity na projekt Paprsek 2018 a na projekt Univerzita 
3věku.   

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 357.104,88 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 pol. 6121 org. 573 (veřejné 
ohniště v Lobečku). 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2339 pol. 6121 org. 
494. Jedná se o další etapu projektu Úpravy vodního díla v Zeměchách – dotace ze Středočeského kraje. 

 

 

 


