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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 13. května 2019 „Rozpočtové opatření č. 12/2019“. 
 

Usnesení RM č. 19/10/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 5.301.200,68 Kč. Jedná se o 

odvod kladného hospodářského výsledku od jednotlivých  příspěvkových organizací města. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů dle tabulky: 

§ položka kap. PO částka v Kč 

3111 2229   2 MŠ Dr. E. Beneše 158.154,01 

3111 2229   2 MŠ Gen. Klapálka 333.587,57 

3113 2229   2 ZŠ a MŠ Třebízského 153.190,00 

3113 2229   2    ZŠ Gen. Klapálka 45.343,19 

3113 2229   2 ZŠ Komenského 238.752,37 

3113 2229   2 ZŠ Václava Havla 184.031,00 

3117 2229   2 ZŠ 28. října 37.178,00 

3114 2229   2 ZŠ Jodlova 44.399,00 

3231 2229   2   Základní umělecká škola 146.808,00 

3421 2229   2 Dům dětí a mládeže 1.209.322,98 

3315 2229   2 Městské muzeum 515.038,79 

3639 2229   5 Technické služby města 1.865.772,00 

3612 2229   7 Městský bytový podnik 369.623,77 

   celkem 5.301.200,68 

 
      a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 o 5.301.200,68 Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 413.968 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2019, která je účelově určena na výkon sociální 
práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 413.968 Kč a navýšení výdajů u 
jednotlivých kapitol a paragrafu 6171 (činnost místní správy) dle skutečného čerpání dotace o 413.968 
Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 9.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněné výplně autobusové zastávky 
před nádražím, Nádražní ul., Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku 
opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 
9.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 9.600 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.100 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. UNIQA pojišťovna, a.s., za škodu způsobenou na kovovém zábradlí na Mostní ulici u kruhového 
objezdu v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování 
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 2.100 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 2.100 Kč.  
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B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.500.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 

3612 pol. 5141 (úroky – vrácení z půjček na BD Zeměchy) na § 6409 pol. 6901 (rezerva města 
na investice). V rozpočtu na rok 2019 byly plánovány úroky z půjček na BD Zeměchy. Tyto úroky 
vypláceny nebudou z důvodu, že půjčky jsou bezúročné. Úroky se platily pouze u BD Lobeč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3639 pol. 6121 org. 473. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu Architektonicko – urbanistické studie na akci: „Rekonstrukce veřejných ploch na 
sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“.  

 

 

Usnesení č.: 19/10/4/2 
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 12/2019 – převod finančních prostředků ve výši 21.780,- 
Kč z kap. č. 1 § 6409 pol. 5901 (Rezerva města na havárie) na kap. č. 5 § 3113 pol. 5171 (odstranění 
havarijního stavu střešní římsy na budově ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou). 
 


