
 

Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

 

Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 5. listopadu 2018 „Rozpočtové opatření č. 24/2018“. 
 
Rozpočtové opatření č. 24/2018 je zveřejněno na webu města www.mestokralupy.cz v sekci Městský úřad – 
Rozpočtová opatření, konkrétně na adrese www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/rozpoctova-opatreni. 
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 

 
 
Usnesení RM č. 18/20/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 597.721,61 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci: „Kralupy nad 
Vltavou chodník ul. Hybešova“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 597.721,61 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 597.721,61 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 448.204,92 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která je účelově určena na akci: „Kralupy nad 
Vltavou chodník ul. 28. října“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 448.204,92 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 448.204,92 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 218.250 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality, která je účelově určena na 
akci: „Kralupy nad Vltavou – Modernizace MKDS“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4216 o 218.250 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 5399 o 218.250 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 362.342 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. 3 k SoD. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci  kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5499 
(15.000 Kč) a z položky 5169 (5.000 Kč) na § 3421 pol. 5493 (20.000 Kč). Jedná se o částku na vyplacení 
individuální dotace, viz materiál odboru SVŠK bod VI/5.  

3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.518.838 Kč.  Finanční 
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. Jedná se 
o převody z těchto kapitol:  
č. 2 – SVŠK 
  § 3419 pol. 5164 – nájemné        2.360 Kč 
  § 3599 pol. 5139 – nákup materiálu         537 Kč 
  § 3599 pol. 5169 - nákup ostatních služeb        540 Kč 
  § 3612 pol. 5152 – teplo          528 Kč 
  § 4329 pol. 5133 – léky a zdrav. materiál          25 Kč 
  § 4329 pol. 5134 – prádlo, oděv a obuv          19 Kč 
  § 4329 pol. 5163 – služby peněžních ústavů        392 Kč 
  § 4329 pol. 5169 – nákup ostatních služeb              30.000 Kč 
  § 4329 pol. 5222 – neinv. transfery spolkům    4.000 Kč 
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      č. 4 – správní odbor 
§ 6115 pol. 5169 – nákup ostatních služeb     4.000 Kč 

č. 6 – Městská policie  
§ 5311 pol. 5131 – potraviny        3.000 Kč 
§ 5311 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk      2.000 Kč 
§ 5311 pol. 5139 – nákup materiálu j.n.    15.000 Kč 
§ 5311 pol. 5152 – teplo      17.074 Kč 
§ 5311 pol. 5154 – elektrická energie    10.000 Kč 
§ 5311 pol. 5163 – služby peněžních ústavů      2.484 Kč 
§ 5311 pol. 5164 – nájemné         5.000 Kč 
§ 5311 pol. 5169 – nákup ostatních služeb               20.000 Kč 
§ 5311 pol. 5173 – cestovné       25.000 Kč 
§ 5311 pol. 5361 – nákup kolků       5.000 Kč 
§ 5311 pol. 5179 – ostatní nákupy j.n.      1.685 Kč 

      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 pol. 5168 – zpracování dat a služby    10.000 Kč 
  § 2143 pol. 5194 – věcné dary       1.000 Kč 
  § 6171 pol. 5137 -  drobný hmotný dlouhodobý majetek    2.500 Kč 

č. 9 – Životní prostředí 
  § 3725 pol. 5169 – sběr bioodpadů z domácností            130.000 Kč 
č. 11 – OKTAJ  
  § 6171 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk     5.000 Kč 
                 § 5171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek  50.000 Kč 
  § 6171 pol. 5162 - služby telekom. a radiokom.              20.000 Kč 
  § 6171 pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby       100.000 Kč  
  § 6171 pol. 5167 – služby školení a vzdělávání            120.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5168 – zpracování dat a služby               50.000 Kč 
  § 6171 pol. 5169 – nákup ostatních služeb             110.000 Kč 
  § 6171 pol. 6111 – programové vybavení    73.890 Kč 
  § 6171 pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení   86.000 Kč 
  § 6171 pol. 6125 – výpočetní technika             133.286 Kč 
č. 13 – Doprava  
  § 2221 pol. 5171 – opravy a udržování    13.624 Kč 
                 § 6171 pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek    9.894 Kč 
                 § 5171 pol. 5139 – nákup materiálu       2.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5168 – zpracování dat a služby                 2.000 Kč 
                 § 6171 pol. 5192 – poskytnuté náhrady      1.000 Kč 
č. 14 – Výstavba  
  § 2169 pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby           100.000 Kč 
                 § 2169 pol. 5169 – nákup ostatních služeb     40.000 Kč 
                 § 3635 pol. 6119 – ostatní nákup DHNM                                       240.000 Kč 
                 § 3635 pol. 5179 – ostatní nákupy j.n.                 70.000 Kč 
 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor,  

§ 6409 pol. 6901- rezerva na investice           1.518.838 Kč 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.100 Kč v rámci  kap. č. 7 – správa majetku, z § 3113 
pol. 5169 (základní školy – nákup služeb) na § 3315 pol. 5169 (činnost muzeí a galerií – nákup služeb). 
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.  
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Usnesení RM č. 18/20/6/2  
 

RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 24/2018 – převod finančních prostředků mezi paragrafy v rámci 

kap. č. 2 (OSVŠK) následovně: 

 

Paragraf Položka Orj. Org. Úprava (- + v Kč) 

3111 5331 2 5331 -14.680,00 

3113 5331 2 5331 +14.680,00 

3114 5331 2 5331 -4.420,00 

3113 5331 2 5331 +4.420,00 

3114 5331 2 5331 -2.692,00 

3117 5331 2 5331 -+2.692,00 

 
 

 

 


