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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. května 2020 „Rozpočtové opatření č. 13/2020“.
Rozpočtové opatření č. 13/2020 je zveřejněno na webu města www.mestokralupy.cz v sekci Městský úřad –
Rozpočtová opatření, konkrétně na adrese www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/rozpoctova-opatreni.
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na ekonomickém odboru městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

Usnesení RM č. 20/10/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 752.710 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na výkon
sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 752.710 Kč a navýšení výdajů
kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 (činnost místní správy) o 737.710 Kč a kap. č. 2 – SVŠK, § 4341
(sociální pomoc osobám v hmotné nouzi) o 15.000 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 2.530.054,09 Kč. Jedná se
o odvod kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané energie a za neodvedené odpisy od
jednotlivých příspěvkových organizací města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou
převedeny do rezervy města na investice.
Navýšení příjmů dle tabulky:
§
kap. PO
částka v Kč
3111 2
MŠ Dr. E. Beneše
33.017,00
3111 2
MŠ Gen. Klapálka
14.068,00
3113 2
ZŠ Václava Havla
67.786,00
3117 2
ZŠ 28. října
4.536,00
3114 2
ZŠ Jodlova
10.357,00
3231 2
Základní umělecká škola
52.233,00
3421 2
Dům dětí a mládeže
175.713,00
3315 2
Městské muzeum
661.176,69
3612 7
Městský bytový podnik
1.511.167,40
celkem
2.530.054,09
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.530.054,09 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org.
620 (nová stanoviště separovaného odpadu) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na investice). Jedná se o dokončenou akci, která byla vysoutěžena levněji.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.348,79 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 537 (Parkovací stání podél ZŠ
Komenského). Finanční prostředky budou použity na úhradu za provedení zemních prací pro přeložku
STL plynovodu, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/5.

