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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. června 2020 „Rozpočtové opatření č. 15/2020“.

Usnesení RM č. 20/12/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 66.466 Kč. Jedná se o pojistné plnění
od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku
(zábrana vjezdu) na Palackého náměstí, Kralupy 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 66.466 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, §
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 66.466 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 84.700 Kč. Jedná se o finanční
prostředky od Správy železnic s.o., které budou použity stavebním úřadem k proplacení faktury za
provedení změny č. 3 územního plánu města Kralupy nad Vltavou, etapa B) C). Navýšení příjmů kap. č.
14 – odbor výstavby, § 3635 (územní plánování) o 84.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 14 – odbor
výstavby, § 3635 (územní plánování) o 84.700 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 99.583 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3113 (základní školy). Město uzavřelo
servisní smlouvu na základě výběrového řízení, které bylo součástí výběrového řízení stavby
„Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Komenského nám.“ a musí zajišťovat servis.
1) VZT 42.350 Kč s DPH za 1x servis po 6 měsících
2) VÝTAH 18.150 Kč s DPH za 3x servis po 3 měsících
3) GASTRO 39.083 Kč s DPH za 1x servis po 6 měsících
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.500.000 Kč z kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org.

482 (přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města
na spoluúčast k dotacím). Jedná se o zbývající finanční prostředky z ukončené akce „Přístavba nad
jídelnou ZŠ Komenského náměstí“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.260 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol.
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic (dle tabulky). Jedná se o
finanční prostředky určené na monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.
Název akce

Paragraf ORG

Částka v Kč

SEN budovy Základní školy 28. října

3117

378

2.420,00

SEN budovy Technických služeb

3639

379

2.420,00

SEN budovy Městského bytového podniku a Městské
policie

3613

380

2.420,00

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.000 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 1014
(ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče) na § 3429

(ostatní zájmová činnost a rekreace). Finanční prostředky budou použity na individuální dotaci pro
Okresní myslivecký spolek Mělník, viz materiál odboru ŽP bod č. VII/1.
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