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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. listopadu 2019 „Rozpočtové opatření č. 25/2019“. 
 

Usnesení RM č. 19/21/3/1  
Rada města ruší část usnesení č. 19/4/3/1 bod A.3. Jedná se o rozpočtovou změnu, která byla následně 
schválena v ZM č. usnesení 19/02/4/1. 

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 15.000 Kč. Jedná se o 

finanční prostředky od spol. MERO ČR, a.s., na podporu akce Městský ples, vázané smlouvou o reklamní 
činnosti. Navýšení příjmů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – KS, § 3399 o 
15.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.953.472 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace 
Zjednodušené projekty – „Šablony“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.953.472 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.953.472 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 1.048.410 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace 
Zjednodušené projekty – „Šablony“. Dotace je účelově určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Gen. 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 1.048.410 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.048.410 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 995.724 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice § 6409. 
Jedná se o převody z kapitoly č. 9 – životní prostředí, 
§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů   220.000 Kč 
§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      751.372 Kč 
§ 3741 – ochrana druhů a stanovišť        10.000 Kč  
§ 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny      14.352 Kč 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 99.220 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 (mateřské školy). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu víceprací na akci „PD – Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně 
v MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 85.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní 
služby v oblasti soc. péče) ve výši 75.000 Kč a z § 3399 (ostatní záležitosti kultury) ve výši 10.000 Kč na § 
4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) ve výši 85.000 Kč. Finanční prostředky budou 
použity na dofinancování primární prevence rizikového chování, viz materiál odboru SVŠK bod č. VI/5. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4341 (sociální 
pomoc osobám v hmotné nouzi) ve výši 7.000 Kč, z § 3399 (ostatní záležitosti kultury) ve výši 3.000 Kč 
na § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) ve výši 10.000 Kč. Finanční prostředky 
budou použity na posílení položky právní služby pro odbor sociálních věcí, školství a kultury. 


