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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 29. dubna 2019 „Rozpočtové opatření č. 10/2019“.

Usnesení RM č. 19/8/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 24.407 Kč. Jedná se o pojistné plnění
od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou rozbitím vstupních dveří plaveckého bazénu,
V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a
udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 24.407 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 24.407 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.839,62 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 178.
Finanční prostředky budou použity na přeložku zařízení sítě elektronických komunikací ve správě
společnosti CETIN, a.s. v rámci stavby „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ viz materiál
odboru RI bod č. IV/1.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 91.960 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 383. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Komunikace Zeměchy z ul. 9. května k rybářskému svazu“ viz materiál odboru RI
bod č. IV/3.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.724 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 pol. 5139 org. 603
ve výši 2.226 Kč a na položku 5137 org. 603 ve výši 7.498 Kč. Finanční prostředky budou použity na
nákup židlí, varné konvice a šatních skříní v rámci projektu „Asistent prevence kriminality“.

