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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. listopadu 2020 „Rozpočtové opatření č. 26/2020“. 
 

Usnesení RM č. 20/21/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 5.091.419,92 Kč. Jedná se o dotaci 

z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a 
profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím ve výši 5.003.662,79 Kč. Část dotace ve výši 87.757,13 bude zaslána zpět 
účet kraje, na základě výzvy k vrácení části dotace, z důvodu udělení korekce za změnu platebních 
podmínek smlouvy o dílo. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 2.365.774,92 Kč, 
pol. 4216 o 2.725.645 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 5.003.662,79 Kč 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím), § 6409 o 87.757,13 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 350.000 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: 
„Kralupy nad Vltavou – Rozšíření MKDS“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na 
spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 350.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 350.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 9.490 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí souvisejících 
s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace je určena pro obce 
s rozšířenou působností na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek v roce 2020. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 9.490 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6171 o 9.490 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 28.575 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, která je účelově určena na krytí výdajů obcí 
souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace je určena pro 
obce s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřováním 
technickoekonomických atributů budov v roce 2020. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4111 o 28.575 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 28.575 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 863.903,82 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. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4213 o 863.903,82 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 863.903,82 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 4.218.874 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. 
      Jedná se o převody z těchto kapitol: 

č. 2 – SVŠK 
  § 3612 – bytové hospodářství                       9.725 Kč 
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      č. 4 – Správní odbor 
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.                   6.000 Kč  
§ 6171 – činnost místní správy          12.000 Kč 
§ 6115 – volby do Zastupitelstva Středočeského kraje         8.349 Kč 

      č. 6 – Městská policie 
                       § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek         85.000 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
       § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací          1.000 Kč 
                       § 3392 – energetický audit KaSS          61.000 Kč 
                       § 3613 – nebytové hospodářství          29.000 Kč 
                       § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH         61.000 Kč 
                          § 6171 – činnost místní správy                               250.000 Kč 
      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 – cestovní ruch              8.500 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy          215.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 
  § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      180.000 Kč  
      č. 10 – Kancelář starosty 
  § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.     132.300 Kč 

č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy                   630.000 Kč 

č. 14 – Výstavba  
   § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb 2.500.000 Kč    § 
3635 – územní plánování            30.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

 § 6409 - rezerva na investice      4.218.874 Kč 
 

2. Převedení finančních prostředků celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3392 (zájmová činnost v kultuře). Jedná 
se o navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci KaSS na základě žádosti organizace, 
z důvodu epidemie Covid_19. 

 
                      

 
 


