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 Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 21. ledna 2019 „Rozpočtové opatření č. 2/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/2/3/1  
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 180.000 Kč. Jedná se 

o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a 
provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční 
podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč. 

2. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu 2019 v celkové výši 138.400 Kč. Jedná se o rozdíl dotace 
v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno 
s částkou ve výši 28.368.000,- Kč. V lednu 2019 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na rok 2019 na výkon státní správy v celkové výši 28.229.600 Kč. Rozdíl je ve výši – 138.400 Kč, o 
tuto částku bude ponížena rezerva města. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 
o 138.400 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 138.400 Kč. 

 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 81.191 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3631 pol. 6121 org. 588. Jedná se o PD na akci 
„Veřejné osvětlení v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 14.520 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 6121 org. 589 (PD nová vodovodní přípojka 
k objektu ZS). 

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 70.180 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 5171 (oprava požárního rozvodu vody 
v areálu ZS). 

 
 
 


