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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 2. listopadu 2020 „Rozpočtové opatření č. 24/2020“. 
 

Usnesení RM č. 20/20/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 61.070 Kč. Jedná se o vypořádání 

dědictví, vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém, od RHG spol. s.r.o. Finanční prostředky ve 
výši 40 tisíc budou převedeny na položku výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, z které jsou 
hrazeny sociální pohřby. Zbytek ve výši 21.070 Kč bude převeden do rezervy města. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 61.070 Kč a navýšení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 3632 
o 40.000 Kč a kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 21.070 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 23.894 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo ke zničení interaktivní desky v Hostíni 
u Vojkovic přepětím v síti po zásahu bleskem. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování na kap. č. 11 – OKTAJ. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 23.894 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 23.894 Kč 

 
 
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.650 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 

3399 (ostatní záležitosti kultury) na § 6409 (ostatní činnosti j.n.). Finanční prostředky budou použity na 
úhradu členského příspěvku pro MAS Kralupsko na základě rozhodnutí ZM z 29.06.2020 usnesení č. 
20/4/6/8. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3429 (ostatní 
zájmová činnost a rekreace) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče). Jedná se 
o individuální dotaci pro Charitu Kralupy nad Vltavou za rok 2019, která byla vyplacena v lednu 2020. 
Finanční prostředky z roku 2019 byly převedeny na jiný paragraf, než ze kterého bylo následně 
vyplaceno.  

 


