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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 27. ledna 2020 „Rozpočtové opatření č. 2/2020“.

Usnesení RM č. 20/2/3/2
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 73.529,45 Kč. Jedná se o vratku
neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány
a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2020.
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 73.529,45 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 73.529,45 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 6.525 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční
dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich
spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2021. Finanční prostředky nebyly v roce 2019
vyčerpány a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5.
února 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 6.525 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 –
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 6.525 Kč.
3. Navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2020 v celkové výši 1.720.600 Kč. Jedná se o rozdíl dotace
v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno
s částkou ve výši 28.230.000,- Kč. V lednu 2020 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na rok 2020 na výkon státní správy v celkové výši 29.950.600 Kč. Rozdíl je ve výši + 1.720.600 Kč,
o tuto částku bude navýšena investiční rezerva města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,
pol. 4112 o 1.720.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.720.600 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
Převedení finančních prostředků v celkové výši 76.025 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva
města) na kap. č. 5 § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací). Finanční prostředky budou použity
na realizaci cyklostezky CT 202 Kralupy nad Vltavou – Olovnice.

