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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 16. prosince 2019 „Rozpočtové opatření č. 27/2019“.

Usnesení RM č. 19/23/3/1
Rada města ruší část usnesení č. 19/22/3/1 bod A.2. Jedná se o chybu při zařazení dotace „Naučná zahrada
1. Etapa – ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ na položku 4216 – ostatní investiční transfery ze státního
rozpočtu, měla být položka 4213 – investiční transfery ze státních fondů.
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 500.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci
ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je účelově určena na realizaci projektu: „Naučná
zahrada 1. etapa – ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do
rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213
o 500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 500.000 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 50.154 Kč. Jedná se o pojistné plnění
od spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněných výplní na sportovní hale,
V Luhu 1090, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 50.154 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 50.154 Kč.
3. Ponížení rozpočtu 2019 o částku ve výši 93.539,35 Kč. Jedná se o vratku dotace na projekt „Kralupy nad
Vltavou – Asistent prevence kriminality“. Důvodem nevyčerpání dotace byla pracovní neschopnost
a následné ukončení pracovního poměru ve zkušební době jednoho ze dvou asistentů. Nevyčerpané
finanční prostředky byly vráceny na účet Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, pol. 4116 o 93.539,35 Kč a ponížení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 93.539,35 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 21.780 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň). Finanční prostředky budou použity na vzniklé vícepráce na akci: „Park Přátelství, Kralupy nad
Vltavou“, na základě usnesení RM č. 19/22/4/5 ze dne 02.12.2019.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 289.795 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj).
Finanční prostředky budou použity na úhradu za vypracování studie proveditelnosti na akci: „Kralupy
nad Vltavou – Lokalita Cukrovar (dopravní řešení u plaveckého bazénu a sportovní haly)“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.297 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3745 (péče o vzhled obcí).
Finanční prostředky budou použity na akci: „Park Přátelství U Cukrovaru“.
Usnesení č.: 19/23/9/12
RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 27/2019, převod finančních prostředků ve výši 764 082,Kč z investiční rezervy města na kap. č. 5, § 3639.

