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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. března 2019 „Rozpočtové opatření č. 6/2019“. 
 

 
Usnesení RM č. 19/6/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 240.669 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci 
projektu „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 240.669 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
o 240.669 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 42.300 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od spol. Slavia pojišťovna a.s., za škodu způsobenou nárazem vozidla do památníku v Minicích, Pražská 
ulice, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování 
mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 42.300 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 42.300 Kč.  

3. Ponížení rozpočtu 2019 o částku ve výši 28.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 28.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 o 28.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 652.311 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci projektu 
„Nové funkce informačních systémů města Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4216 o 652.311 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 652.311 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 2.847.049,03 Kč. Jedná se o první část 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné 
správě a profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 2.847.049,03 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 
271.549,03 Kč, kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 2.273.000 Kč a § 3900 o 302.500 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 150.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar od 
spol. MONTAKO, s.r.o., který je určen jako finanční příspěvek na kulturní činnost města Kralupy nad 
Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3326 o 150.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
10 – kancelář starosty, § 3326 o 150.000 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši 558.145,92 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci: „Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad 
Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 558.145,92 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 558.145,92 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 

5901 (rezerva města) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 pol. 5321 (neinvestiční transfery obcím). Jedná se 
o finanční částku pro MěÚ Neratovice na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení 
výkonu agendy „silničního správního úřadu“ viz materiál odboru OKTAJ/DOP bod č. II/1.  

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 28.673 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 pol. 6121 org. 178 (parkoviště 
v ulici Třebízského). Finanční prostředky budou použity na zajištění autorského dozoru a koordinátora 
BOZP na akci „Parkoviště v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/4. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 42.108 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 5512 pol. 6121 org. 594. Jedná se o projekční práce 
v objektu hasičárna Minice na akci „Stavební úpravy v objektu SDH Minice – šatna kancelář, Kralupy 
nad Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/3. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 181.984 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 595. Jedná se o projektovou 
dokumentaci na akci „Okružní křižovatka ul. Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ 
viz materiál odboru RI bod č. IV/10. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 253.035,20 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 596. Jedná se o projektovou 
dokumentaci na akci „Okružní křižovatka ulic Mostní s třídou Legií a ul. Třebízského v Kralupech nad 
Vltavou“ viz materiál odboru RI bod č. IV/11. 

 

 
 

 


