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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 01. června 2020 „Rozpočtové opatření č. 14/2020“. 
 

 
Usnesení RM č. 20/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 5.001 Kč. Jedná se o náhradu škody na 

základě dohod o nadstandartním vyrovnání nad rámec plnění pojišťovny mezi třemi obviněnými 
a Městem Kralupy nad Vltavou u pojistné události, kdy došlo k posprejování podchodu pod 
Masarykovým mostem v Kralupech nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku 
opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 5.001 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 5.001 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.192,74 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 

6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3412 org. 627 (rekonstrukce osvětlení sportovní haly). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, viz usnesení RM č. 20/10/13/1 
ze dne 18.05.2020. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.192,74 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 
6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3412 org. 628 (rekonstrukce osvětlení zimního stadionu). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, viz usnesení RM č. 20/10/13/1 
ze dne 18.05.2020. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3421 (využití 
volného času dětí a mládeže) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). 
Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny na nákup dvou pingpongových stolů. Tento nákup 
v roce 2020 neproběhne, finance budou převedeny ve výši 85 tis. Kč, viz bod č. 4.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 85.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu nájemného za pronájem pozemků parc. č. 3/26 a 3/27 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu včetně příjezdové komunikace. 
Jedná se o úhradu nájemného od 24.03.2020 do 30.09.2021 na základě uzavřené smlouvy č. 
SMSML/00035/2020 s ČR státní pozemkový úřad. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 275.456,50 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 (činnost místní správy) 
org. 23267. Finanční prostředky budou použity na základě uzavřeného dodatku č. 1 na vícepráce u 
dotační akce „Optimalizace procesů a profesionalizace ve veřejné správě – Interaktivní desky pro obce 
v ORP“. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu statického posudku opěrné zdi v areálu ZŠ Komenského náměstí. 
 
 

 


