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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 7. října 2019 „Rozpočtové opatření č. 22/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/18/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.428.372 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 
Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 
1.428.372 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.428.372 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 9.075 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektová dokumentace celkem) na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací). Finanční 
prostředky budou použity na aktualizaci PD + rozpočtu na akci: „Bezbariérový chodník v ulici 
Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“ na základě požadavku dotačního fondu SFDI.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 62.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (parkovací dům Kralupy nad 
Vltavou). Finanční prostředky budou použity na úhradu 50% podílu na oprávněných nákladech, 
souvisejících s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu od společnosti ČEZ Distribuce 
pro výstavbu parkovacího domu. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 43.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3118 (druhý stupeň základních škol). Finanční prostředky budou 
použity na úhradu poplatku za účast kralupských škol v projektu „Příběhy našich sousedů“. Usnesení 
RM č. 19/15/6/4 ze dne 12. srpna 2019. 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 

6409 (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“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.252 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 600. Jedná se finanční 
prostředky na spoluúčast k projektu: „Rozšíření MKDS – pořízení dvou nových kamer“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.804,14 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 6171. Jedná se finanční prostředky na spoluúčast 
k projektu: „Paprsek 2019“. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 659.090 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3769 org. 577. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Nízkoemisní zóny“. 
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8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 450. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Bezbariérový chodník Na Velvarské silnici“. 
 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 566. Jedná se 
finanční prostředky na projekt: „Bezbariérový chodník ul. Přemyslova a 28. října“.  
 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na 6171. Jedná se finanční prostředky na projekt: 
„Zlepšení kvality ovzduší v Kralupech“. 

11. Převedení finančních prostředků v celkové výši 496.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 org. 613. Jedná se PD na akci 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, na základě 
usnesení RM č. 19/16/4/8 ze dne 9. září 2019. 

12. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 (raná péče a 
sociálně aktivizační služby) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče). Jedná se finanční 
prostředky na vyplacení dotace pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, viz materiál odboru SVŠK bod 
VI/1. 

13. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6171 (činnost místní správy). Jedná se o úhradu 
nákladů za reprezentaci městské radnice na soutěži German Design Award. 

 
 

 

 
 
 


