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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 22. června 2019 „Rozpočtové opatření č. 17/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/14/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 23.169 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením dřevěného altánu pod Hostibejkem 
neznámým vandalem. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře 
(vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 23.169 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 23.169 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 80.667 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou úmyslným poškozením fasády na Kulturním a 
společenském středisku Kralupy nad Vltavou neznámým vandalem. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 o 80.667 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 80.667 
Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar od 
spol. MONTAKO, s.r.o., který je určen jako finanční příspěvek na kulturní činnost města Kralupy nad 
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3326 o 50.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 
– kancelář starosty, § 3326 o 50.000 Kč. 

4. Změnu rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 83.241,73 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků 
účelově určených na volby do Evropského parlamentu 2019. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4111 o 83.241,73 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6117 o 83.241,73 Kč. 
 

5. Změnu rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 61.914,30 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků 
účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové a potravinové pomoci. 
Navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 61.914,30 Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – 
SVŠK, § 3114 o 61.914,30 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.400 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 3111 

(mateřské školy) pol. 5169 (nákup služeb) na § 4351 (domy s pečovatelskou službou) pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za zpracování energetického 
auditu, který se zpracovává na základě zákona 406/2000 Sb. pro dům s pečovatelskou službou V Luhu 
čp. 1181. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 
608. Finanční prostředky budou použity na projekt: „Školní zahrada ZŠ Třebízského – část“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org. 567. Finanční 
prostředky budou použity na aktualizaci územní studie na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí. 
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4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 49.512,50 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 503. Finanční prostředky 
budou použity na dofinancování projektové dokumentace na akci: „Rozšíření parkovacích stání Lobeč“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000,55 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na § 6171 org. 23267. Jedná se finanční 
prostředky na projekt: „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace 
zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.236 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 pol. 5137 org. 
23268. Jedná se o spoluúčast k dotaci ze Středočeského kraje na nákup 9 ks přenosných radiostanic pro 
JSDH.  

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 250.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na § 6171 pol. 5141 (úroky vlastní). Jedná se o posílení 
položky, z které jsou hrazeny úroky z úvěru na financování investic města. Položka je čerpána k 30.06. 
na 81,20 %. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 124.500 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6171 pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) na § 3900 pol. 5492 (dary obyvatelstvu). Jedná se o poskytnutí 
mimořádných peněžitých darů občanům města Kralupy nad Vltavou a okolních obcí, a to za mimořádný 
přínos obci a plnění mimořádných úkolů zadaných městem, viz materiál odboru OKTAJ bod č. II/3. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 184.511,10 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 pol. 6121 org. 536 
(Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí). Finanční prostředky budou použity na vícepráce na 
základě dodatku schváleného RM 24.06.2019. 

 


