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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 25. března 2019
„Rozpočtové opatření č. 7/2019“.

Rozpočtové opatření č. 7/2019
Usnesení ZM č.: 19/02/4/1
Zastupitelstvo města schvaluje:
A. Změny rozpočtu roku 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Navýšení příjmové části rozpočtu
Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2018,
zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2019
Navýšení výdajové části rozpočtu
Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1 – ekonom. odbor, § 6409

27.540.222,39 Kč
27.540.222,39 Kč

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 z vyúčtování daně z příjmů
právnických osob za obce za rok 2018 ve výši 7.207.430 Kč.
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1122 o 7.207.430 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6399 o 2.654.490 Kč
§ 6409 o 4.552.940 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 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na
investice) v celkové výši 20.950.100 Kč na tyto akce:
Kap.

§

1
11
7
7
7
5
5
5
2

6409
6171
6171
5512
6171
3631
3631
2219
3599

Popis položky

Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města
Pořízení DHDM, nákup materiálu a zpracování dat
Navýšení položky elektrická energie (MěÚ a archiv)
Navýšení položky elektrická energie a plyn (hasiči)
Navýšení položky výkup pozemků
Veřejné osvětlení - ul. Hybešova
Veřejné osvětlení - ul. Poděbradova
Parkovací stání a chodník J. Holuba
Dotace pro ZS ASČR na dovybavení sanitních vozů
Celkem

Částka v Kč

10.000.000,00
720.100,00
360.000,00
20.000,00
5.000.000,00
1.250.000,00
700.000,00
2.500.000,00
400.000,00
20.950.100,00

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.394.665 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org.
482. Finanční prostředky budou použity na realizaci akce „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského
náměstí“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.149.332,83 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org.
565. Finanční prostředky budou použity na realizaci akce „Zahrada ZŠ Václava Havla“.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 6121 org.
593. Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci na vybudování autobusového
terminálu.
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