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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. října 2018 „Rozpočtové opatření č. 23/2018“. 
 

 
Usnesení RM č. 18/19/3/1,  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 1.661.586,55 Kč. Jedná se o 

investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení 
energetické náročnosti BD Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
pol. 4216 o 1.661.586,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.661.586,55 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 87.964,89 Kč. Jedná se o 
investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci 
„Kralupy nad Vltavou chodník 28. října II/101“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 
o 87.964,89 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 87.964,89 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 Středočeská in-line brusle 2018 pro organizátora Základní 
škola, Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4122 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 222.955,93 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotace je účelově určena na akci „Parkovací 
stání v ulici Dobrovského“. 

 
 
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 173.196,63 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 

6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 pol. 5011 (platy zaměstnanců) ve 
výši 129.218 Kč, pol. 5031 a 5032 (povinné pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění) ve výši 
32.349,13 Kč a 11.629,50 Kč. Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na 
akci: „Zlepšení kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 116.160 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) na kap. č. 5 realizace investic, 
§ 3639 pol. 6121 org. 516. Jedná se o částku na právní služby na akci „Adaptace pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 399.426 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 ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou). Jedná se o navýšení akce na základě schváleného 
dodatku č. 2 k SoD. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 
3399 pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 6171 pol. 5339 org. 100100 
(neinvestiční transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve 
Slaném. 

 
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 

3399 pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 6171 pol. 5222 org. 100100 
(neinvestiční transfery spolkům). Jedná se o poskytnutí příspěvku na publikaci „Legionáři okresu 
Mělník“. 

Usnesení RM č. 18/19/7/1  
 

RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 23/2018, převod částky 20.300,- Kč z kapitoly 9 – 1014 – 5169 
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, na kapitolu 9 – 3429 – 
5222 Neinvestiční transfer OMS. 

 


