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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 29. června 2020  
„Rozpočtové opatření č. 16/2020“. 

 
 
Usnesení ZM č.: 20/04/4/1  
Zastupitelstvo města schvaluje: 
Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 581.659,97 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 (silnice). Jedná se o pozastávku 
z roku 2010 pro firmu Tost.cz s.r.o., Ledeč nad Sázavou, která byla městem uplatněna na zakázku 
Rekonstrukce komunikace v ulici Ježkova, Kralupy nad Vltavou dle SOD č. 86-10-5/RIaSM. 

      Přílohy:  Faktura z roku 2010 s vyčíslenou pozastávkou 
                    Smlouva o dílo č. 86-10-5/RIaSM  
                    Zápis o vizuální prohlídce stavby ze dne 03.06.2020   
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 6.298.354 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 org. 564 
(protipovodňové opatření – profily, hlásiče, sirény).  Jedná se o dotační akci „Modernizace 
protipovodňových opatření“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.184.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti pozemních 
komunikací) org. 566. Jedná se o dotační akci: „Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a ul. 28. října. Až 
přijdou finance z dotace na přístavbu ZŠ Komenského, bude tato částka vrácena zpět do rezervy na 
investice. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.685.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti pozemních 
komunikací) org. 450. Jedná se o dotační akci: „Chodník v ul. Na Velvarské silnici“. Až přijdou finance 
z dotace na přístavbu ZŠ Komenského, bude tato částka vrácena zpět do rezervy na investice. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.234.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce). Jedná se 
o vyrovnání schodku z minulých let Kralupské sportovní, spol. s r.o.  

 


