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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 23. září 2019 „Rozpočtové opatření č. 21/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/17/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 45.325 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí 
s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 45.325 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6171 o 45.325 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 v celkové výši 2.556.442 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci z „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ od Krajského úřadu 
Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, 
pol. 4116 o 2.556.442 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 2.556.442 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 561.372 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR z „Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 561.372 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3114 o 561.372 Kč. 

 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč z kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399 pol. 

5901 org. 100100 (dary od spol. QUEENS GAMES a.s.) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 pol. 5331 org. 100100 
(příspěvek pro ZŠ Václava Havla). Finanční prostředky budou zaslány základní škole Václava Havla jako 
příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu skupiny The Plastic People of the 
Universe. Koncert je součástí oslav 50. výročí otevření školy a zároveň se škola touto akcí připojuje 
k připomenutí si 30 let od listopadu 1989. 

 


