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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. února 2019 „Rozpočtové opatření č. 5/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/4/3/1  
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 4.030.000 Kč, na základě 

žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.030.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol 
a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 4.030.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši 1.984.019 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 Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 o 1.984.019 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 3113 o 1.984.019 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 270.069,73 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky určené na parkovací stání podél ZŠ Komenského, které nebyly v roce 2018 vyčerpány 
a nebudou čerpány ani v roce 2019 z důvodu „Přístavby ZŠ Komenského“. Finanční prostředky přechází 
do r. 2019 na akci: „Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka“. Tato akce je v rozpočtu 2019 ve výši 
570.790 Kč a je vysoutěžena. Na stavbu je třeba o 179.284,73 Kč více, dále je potřeba na BOZP 20.000 
Kč a na projektovou dokumentaci, která je dokončena a odevzdána 70.785 Kč.  Navýšení příjmů třída 8 
– financování, pol. 8115 o 270.069,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 
o 270.069,73 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 140.360 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 591. Jedná se o PD na akci 
„Parkovací stání a chodník v ulici J. Holuba, Kralupy nad Vltavou“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK z § 4329 (ostatní 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3599 (Ostatní činnost 
ve zdravotnictví) pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím PO). Finanční prostředky budou použity 
na poskytnutí dotace Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice.  

 

 


