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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 3. září 2018 „Rozpočtové opatření č. 19/2018“.

Usnesení RM č. 18/16/3/1
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 417.587,51 Kč. Jedná se o
neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí účelově určenou na realizaci projektu
„Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1“. Finanční prostředky budou převedeny
do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116
o 417.587,51 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 417.587,51 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 343.738,40 Kč. Jedná se o
neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, na základě Rozhodnutí MŠMT
ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 343.738,40 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 –
odbor SVŠK, § 3111 o 343.738,40 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 229.450 Kč. Jedná se o neinvestiční
transfery od obcí na boj proti letišti Vodochody. Město obdrželo příspěvky od těchto obcí: Líbeznice
137.850 Kč, Zlončice 29.600 Kč, Úžice 43.450 Kč a Máslovice 18.550 Kč. Navýšení příjmů kap. č. 10 –
Kancelář starosty, pol. 4121 o 229.450 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 o
229.450 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.660.935,25 Kč, z důvodu
vysoutěžení zakázek za nižší cenu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na
investice. Jedná se o převody z kap. č. 5 – realizace investic
§ 2212 pol. 6121 org. 471 – rekonstr. komunikace v ul. Štefanikova……… 510.844,29 Kč
§ 3392 pol. 6121 org. 499 – rekonstr. rozvodů elektro v KaSS………………… 600.000,00 Kč
§ 3117 pol. 5171 – ZŠ 28. října – oprava střešního pláště……………………… 550.090,96 Kč
na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901……………………………….1.660.935,25 Kč
2. Převedení finančních prostředků z kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 187 – chodník ul.
Hybešova, v celkové výši 1.500.000 Kč do rezervy města na spoluúčast k dotacím kap. č. 1 – ekonomický
odbor, § 6409 pol. 5901. Finanční prostředky nebudou čerpány z důvodu získání dotace.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 363.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 576. Jedná se o PD na akci
„Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova“.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 177.870 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3113 pol. 6121 org. 572. Jedná se o dodatek na PD
„Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Komenského“.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.930 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 5399, org. 23259, pol. 5139 - částku
ve výši 3.750 Kč a pol. 5137 - částku ve výši 180 Kč. Jedná se o spoluúčast k projektu „Forenzní značení“.

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 32.685 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 5399, pol. 6122 org. 23266.
Jedná se o spoluúčast k projektu „Modernizace MKDS“.
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