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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 27. května 2019 „Rozpočtové opatření č. 13/2019“. 

 
Usnesení RM č. 19/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 537.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ČR, která je účelově určena na volby do 
Evropského parlamentu. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 537.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6117 o 537.000 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.294.800 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 1.294.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 1.294.800 Kč 
(neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím). 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 7.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněné výplně autobusové zastávky na 
náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 7.600 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 7.600 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 362.032 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 6171 pol. 5166. Finanční prostředky 
budou použity na základě Smlouvy o poskytování technické pomoci k vedení stavebního řízení na 
obchvat Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru OKTAJ bod č. II/3. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 450.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 604. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.330 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3725 pol. 5139 org. 
606. Jedná se o spoluúčast k dotaci na projekt: „Nákup kompostérů a štěpkovače“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 231.865 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311 org. 603. Jedná se o 
spoluúčast k dotaci na projekt: „Asistent prevence kriminality“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 269,10 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 org. 
23267. Jedná se o poplatek za uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek na projekt: „Optimalizace 
procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou“. 
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6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 46.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 org. 602. Jedná se o 
spoluúčast k dotaci na projekt: „Společně proti kriminalitě“.  

 


