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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. dubna 2019 „Rozpočtové opatření č. 9/2019“.

Usnesení RM č. 19/8/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 7.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od
spol. Česká pojišťovna a.s., za škodu způsobenou rozbitím skleněné výplně autobusové zastávky,
Purkyňovo nám., Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a
udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 7.600 Kč
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 7.600 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené
se zabezpečením okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2019 pro organizátora Dům dětí a
mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol.
4122 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 20.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 21.870 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 3639 pol. 5137 org. 23267
(optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě). Finanční prostředky budou použity na nákup
tabletů k výuce v rámci dotace „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace
zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 350.900 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 3412 pol. 6121 org. 597. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Rekonstrukce objektu sauna v areálu ZS v Kralupech nad Vltavou “ viz materiál
odboru RI bod č. IV/7.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 189.980 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171
pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2219 pol. 6121 org. 598. Jedná se o projektovou
dokumentaci na akci „Bezbariérový chodník v ulici V Pískovně, Kralupy nad Vltavou “ viz usnesení RM č.
19/7/4/1 ze dne 1. dubna 2019 a materiál odboru RI bod č. IV/10.

