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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 26. března 2018 „Rozpočtové opatření č. 8/2018“.

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Usnesení RM č. 18/6/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Ponížení rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 6.238,56 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků
účelově určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR. Ponížení
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 6.238,56 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní
odbor, § 6118 o 6.238,56 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 v celkové výši 386.385,20 Kč. Jedná se o
neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ od Krajského úřadu
Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou
organizaci ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor
ekonomický, pol. 4116 o 386.385,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 386.385,20
Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2018 v celkové výši 290.747,15 Kč. Jedná se o
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení
energetické náročnosti BD Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický,
pol. 4216 o 290.747,15 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 290.747,15 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.098 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3639 pol. 5169. Finance budou použity na úhradu
projektové dokumentace na demolici trafostanice na Palackého náměstí.

