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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 12. února 2018 „Rozpočtové opatření č. 4/2018“. 
 

Rozpočtové opatření č. 4/2018 
 
Usnesení RM č. 18/3/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 4.450.000 Kč, na základě 

žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.450.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a 
paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 4.450.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se 
o finanční dar od spol. Bidfood Czech Republic s.r.o., který je určen na uspořádání akce „Sportovec roku 
2017“. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 3399 o 10.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 792.000 Kč. Jedná se o 
státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky 
v Příbrami, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a 
svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
o 792.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na 
pěstounskou péči o 792.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.490 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 pol. 5171 org. 387 (oprava v 
objektu nového informačního centra). Jedná se o výměnu tlakového čerpadla. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 
(nákup ostatních služeb) na § 3599 pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí 
individuální dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.920 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3613 pol. 5169 (PD – Demolice skladové haly p. č. st. 
753, k. ú. Kralupy nad Vltavou). 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 213.202 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 
org. 516 (rekonstrukce pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu Studie roční 
energetické bilance vč. ekonomické analýzy – adaptace pivovarské sladovny na kulturní centrum. 

 
 
 


