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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 29. ledna 2018 „Rozpočtové opatření č. 2/2018“. 
 

Rozpočtové opatření č. 2/2018 
 
Usnesení RM č. 18/2/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 18.999,64 Kč. Jedná se o finanční 

vypořádání dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a 
byly zaslány prostřednictvím účtu Středočeského kraje na účet Ministerstva práce a sociálních věcí 
v lednu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 18.999,64 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 18.999,64 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 1.080 Kč. Jedná se o finanční 
vypořádání neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Finanční 
prostředky, které nebyly v roce 2017 vyčerpány, byly zaslány prostřednictvím účtu Středočeského kraje 
na účet Ministerstva vnitra v lednu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.080 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 1.080 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 71.591,28 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5139 (nákup materiálu), které budou použity na nákup 
tonerů do laserových tiskáren. Finanční prostředky byly smluvně vázány v roce 2017, ale faktura 
proběhne až v roce 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 71.591,28 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 71.591,28 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 42.019,35 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. 
technologiemi), které budou použity na nákup tiskárny na odbor dopravy pro tisk obálek a výzev, 
v souvislosti s rozšířením počtu pracovníků DSA. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 
2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 42.019,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – 
OKTAJ, § 6171 o 42.019,35 Kč.  

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 11.526,68 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5171 (opravy a údržba bez technického zhodnocení), 
které budou použity na nákup tiskárny na odbor dopravy pro tisk obálek a výzev, v souvislosti 
s rozšířením počtu pracovníků DSA. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2018. Navýšení 
příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 11.526,68 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 
o 11.526,68 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 150.686 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky na položce 6125 (výpočetní technika), které budou použity na nákup 
datového úložiště Q-NAP. Nákup byl plánován v roce 2017, problémy nastaly na straně výrobce. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do roku 2018. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 150.686 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 150.686 Kč.  

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 20.749 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky na § 5212 (ochrana obyvatelstva), které byly smluvně vázány v roce 2017, ale 
faktura proběhne až v lednu 2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do 
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rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 20.749 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 
– kancelář starosty, § 5212 o 20.749 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 348.850,43 Kč. Jedná se o 
finanční prostředky účelově určené na spoluúčast k dotaci „Efektivní veřejná správa“, které nebyly 
v roce 2017 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2018. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 
348.850,43 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 82.668,43 Kč a kap. č. 11 – 
OKTAJ, § 6171 o 266.182 Kč. 

9. Ekonomický odbor MěÚ žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 70.180 Kč. Jedná se o finanční prostředky účelově určené na 
spoluúčast k dotaci „Nové funkce informačních systémů města Kralupy nad Vltavou“, které nebyly 
v roce 2017 vyčerpány a přechází do rezervy na spoluúčast k dotacím roku 2018. Navýšení příjmů třída 
8 – financování, pol. 8115 o 70.180 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 70.180 
Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.350 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 187 
(bezbariérový chodník ul. Hybešova). Jedná se o administraci žádosti o dotaci.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.350 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 439 
(parkovací stání v ul. Dobrovského). Jedná se o administraci žádosti o dotaci.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 58.600 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 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 projektovou dokumentaci.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 165.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5167org. 23251 
(efektivní veřejná správa). Jedná se o spoluúčast na školení a kurzy). 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 335.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 pol. 5011, 5031 
a 5032 org. 23251 (efektivní veřejná správa). Jedná se o mzdové náklady včetně sociálního a 
zdravotního pojištění). 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 35.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 565 
(naučná zahrada – ZŠ V. Havla). Jedná se o projektovou dokumentaci.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 pol. 5331 (příspěvek pro ZŠ 
Jodlova). Jedná se o příspěvek na spolufinancování neinvestičního projektu „Pobyt dětí se zaměřením 
na prevenci kriminality“ financovaného Krajským úřadem Středočeského kraje. 

 


