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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 14. prosince 2020 „Rozpočtové opatření č. 28/2020“. 
 

Usnesení RM č. 20/23/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 120.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 

společnosti SYNTHOS S. A., Kralupy nad Vltavou, který je účelově určen na budoucí stavbu dopravního 
hřiště u školy v ulici Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3412 o 120.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 120.000 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 108.300,31 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na podporu prevence kriminality na akci „Kralupy nad Vltavou – Asistent prevence 
kriminality“. Důvodem nevyčerpání dotace bylo ukončení pracovního poměru jednoho ze dvou 
asistentů. Dále nebyla vyčerpána jednoměsíční platba za telefonní služby a druhá asistentka 
nevyčerpala mzdové prostředky z důvodu ošetřování člena rodiny. Ponížení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4116 o 108.300,31 Kč a ponížení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 
o 108.300,31 Kč. 

3. Ponížení rozpočtu 2020 o částku ve výši 47.317,02 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu parlamentu ČR 
a zastupitelstva kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 47.317,02 Kč a 
ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 47.317,02 Kč. 

 
 
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků celkové výši 31.230,10 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, 

z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou použity na 
úhradu víceprací akci „PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy 
nad Vltavou“, viz samostatný materiál odboru RIaSM. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 24.198,79 Kč z kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 org. 564. Jedná se 
o zajištění technického dozoru u akce: „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou. 
 

 
 
 


