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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 20. dubna 2020 „Rozpočtové opatření č. 10/2020“. 
 

 
Usnesení RM č. 20/8/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 50.000 Kč. Jedná se o nadační 

příspěvek na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na 
schválený projekt „Nákup generátoru ozonu pro JSDH Kralupy nad Vltavou a 3D tiskárny“. Navýšení 
příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 50.000 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 10 - odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová opatření) o 50.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.817.417,35 Kč. Jedná se o příjmy za 
prodej respirátorů a ústenek. Navýšení příjmů kap. č. 10 – odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová 
opatření) o 1.817.417,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 - odbor kancelář starosty, § 5213 (krizová 
opatření) o 1.817.417,35 Kč. 

 
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 497.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3392 (zájmová činnost v kultuře). Jedná 
se o investiční příspěvek pro PO KaSS jako spoluúčast k dotaci ze Státního fondu kinematografie na akci: 
„Renovace sedadel v kině Vltava“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 
465 (rekonstrukce komunikace Čechova) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na 
investice). Jedná o uspořené finanční prostředky – akce byla vysoutěžena levněji. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.000.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na 
investice). Jedná o uspořené finanční prostředky – akce byla vysoutěžena levněji. 

 

 
 


