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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 4. listopadu 2019 „Rozpočtové opatření č. 24/2019“.

Usnesení RM č. 19/20/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2019 v celkové výši 1.058.771,61 Kč. Jedná se o
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení
energetické náročnosti BD Cesta brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický,
pol. 4216 o 1.058.771,61 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.058.771,61 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 80.000 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání
Podpora kultury. Dotace je účelově určena na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
2019, pro Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, pol. 4122 o 80.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3319 o 80.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z §
3399 pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 3522 pol. 5339 org. 100100
(neinvestiční transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve
Slaném na základě usnesení RM č. 19/19/8/2 ze dne 21. října 2019.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 org. 23219 (Paprsek – prevence
kriminality). Jedná se finanční prostředky určené na spoluúčast k projektu: „Paprsek 2019“.
3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.909.239 Kč. Finanční
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice.
Jedná se o převody z těchto kapitol:
č. 2 – SVŠK
§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.
§ 3419 – ostatní sportovní činnost
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
§ 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
č. 4 – Správní odbor
§ 6171 – činnost místní správy
§ 6117 – volby do Evropského parlamentu
č. 7 – Správa majetku
§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže
§ 6171 – činnost místní správy
č. 8 – Infocentrum
§ 2143 – cestovní ruch
§ 6171 – činnost místní správy
č. 11 – OKTAJ

275 Kč
4.500 Kč
15.000 Kč
3.781 Kč
820 Kč
4.463 Kč
59.405 Kč
415.000 Kč
806 Kč
30.000 Kč

§ 6171 – činnost místní správy
č. 14 – Výstavba
§ 2169 – ostatní správa – odborné, znalecké posudky
§ 3635 – územní plánování
§ 6171 – činnost místní správy
na kap. č. 1 – ekonomický odbor,
§ 6409 - rezerva na investice

1.235.189 Kč
50.000 Kč
85.000 Kč
5.000 Kč

1.909.239 Kč

Usnesení RM č. 19/20/6/1
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 24/2019 – převod finančních prostředků mezi paragrafy
v rámci kap. č. 2 (OSVŠK) následovně:
Paragraf

Položka

Orj.

Org.

Úprava (- + v Kč)

3111

5331

2

5331

-11.769,00

3113

5331

2

5331

+11.769,00

3114

5331

2

5331

-268,00

3113

5331

2

5331

+268,00

3114

5331

2

5331

-7.723,00

3117

5331

2

5331

+7.723,00
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