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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 3. prosince 2018 „Rozpočtové opatření č. 26/2018“.

Usnesení RM č. 18/22/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Ponížení rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 155.466,83 Kč. Jedná se o vratku finančních
prostředků účelově určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111
o 155.466,83 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 155.466,83 Kč.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.500.000 Kč z hospodářské činnosti města do rozpočtu
města (do rezervy na spoluúčast k dotacím). Jedná se o dotační akci „Snížení energetické náročnosti BD
Chelčického“, která byla rozpočtována v hospodářské činnosti, ale z důvodu účtování byla hrazena
z rozpočtu města (z rezervy na spoluúčast k dotacím). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,
pol. 4131 o 4.500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 4.500.000 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 pol. 5222
(neinvestiční transfery spolkům) na § 4329 pol. 5194 (věcné dary). Jedná se o menší dárky při
pravidelných návštěvách dětí v ústavní péči dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 pol. 5223
(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) na § 4329 pol. 5169 (nákup služeb).
Finanční prostředky budou použity na podporu pro vydání omalovánek, které jsou tematicky zaměřené
na dětské nehody způsobené při volnočasových aktivitách.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 133.081,85 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 pol. 5171 (opravy a
udržování). Finanční prostředky budou použity na úhradu opravy porušeného 12-ti žilového
doprovodného kabelu pro dálkové odstavení bezpečnostní odstavení VN trafostanice zimního stadionu.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 95.500 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z §
6409 pol. 5901 (rezerva města) na § 3612 pol. 5141 (úroky). Jedná se o navýšení položky úroky z půjček
na BD Lobeč 1174. Úroky byly spočítány k 30. 6. 2018, ale budou vypláceny v měsíci prosinci 2018.

