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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 17. září 2018 „Rozpočtové opatření č. 21/2018“. 
 

 
Usnesení RM č. 18/17/3/1  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 39.377,76 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113, pol. 5171. Finanční 
prostředky budou použity na vícepráce v rámci stavby „Oprava sociálního zařízení v ZŚ Václava Havla, 
Kralupy nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 87.120 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku a pol. 5169 
(nákup služeb), z § 3113 (základní školy) na tyto paragrafy:  
§ 3231 (základní umělecká škola)………..…………………………………………………………... 6.050 Kč 
§ 3412 (sportovní zařízení - areál Slavoj, sportovní hala, tělocvična V Zátiší)…… 38.720 Kč 
§ 3421 (využití volného času dětí a mládeže - DDM, skaut)……………………………..18.150 Kč 
§ 3314 (městská knihovna)……………………………………..………………………………………..12.100 Kč 
§ 3639 (technické služby města)……………………………………..……………………………….12.100 Kč 
Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za zpracování kontroly kotlů a rozvodů tepelné 
energie podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 194/2013 Sb. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 5901 (rezerva města) na § 6171 pol. 5139 (nákup materiálu). Jedná se o posílení položky 
nákup kancelářských potřeb, která je k 31.8.2018 čerpána na 81%.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 283.264 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na jednotlivé akce dle tabulky: 

 

Název akce Kap.    §       položka    ORG Částka v Kč 

PD - Modernizace protipovodňového 
varovného a monit. systému města  

10      5212      6122         564 94.864,- 

Nízkoemisní zóny v Kralupech nad 
Vltavou - publicita k projektu 

9       3769      5169        577  19.000,- 

Bezbariér. chodník v ul. Přemyslova a 
28. října – administrace žádosti o dotaci 

5       2219      6121        566 42.350,- 

Bezbariérový chodník v ul. Na Velvarské 
silnici – administrace žádosti o dotaci 

5       2219      6121        450 42.350,- 

Přístavba nad ZŠ Komenského - 
publicita k projektu 

5        3113      6121       482   12.100,- 

Přístavba nad ZŠ Komenského – 
administrace výběrového řízení 

5        3113      6121       482 72.600,- 

celkem  283.264,- 

 


