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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 19. října 2020 „Rozpočtové opatření č. 23/2020“. 
 

 
Usnesení RM č. 20/19/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.339.428,27 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Dotace je účelově určena na akci 
„Bezbariérový chodník v ul. Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4213 o 1.339.428,27 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.339.428,27 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 46.497 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti 
s epidemií  COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 46.497 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6171 (činnost místní správy) o 46.497 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 1.179.000 Kč. Jedná se o odvod 
finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecké školy na základě 
usnesení RM. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů 
kap. č. 2 – SVŠK, § 3231 o 1.179.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 
1.179.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 103.018,49 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 534. Jedná se o akci: „Most 
přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“ na základě usnesení RM ze dne 
21.09.2020 usnesení č. 20/17/4/5. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.200 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3113 org. 413. Finanční prostředky budou použity na aktualizaci 
rozpočtu na akci: „Dopravní hřiště a modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského, Kralupy nad 
Vltavou“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 969.720,62 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Jedná se o akci: „Nákup 
2 ks elektromobilů pro městský úřad Kralupy nad Vltavou“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 542.080 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516. Finanční prostředky 
budou použity na úhradu finančních nákladů, spojených s připojením objektu budoucího městského 
kulturního centra (pivovarská sladovna) k distribuční soustavě ČEZ, viz samostatný materiál odboru 
RIaSM bod. č. IV/7. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 593. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
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kontroly projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu na akci: „Autobusový terminál, Kralupy nad 
Vltavou“, viz samostatný materiál odboru RIaSM bod č. IV/6. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 280.000 Kč  z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Jedná se o finanční prostředky na 
úhradu provize aukční kanceláři KOVA za zprostředkování prodeje pozemků v centru města. 

 

 


