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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 10. února 2020 „Rozpočtové opatření č. 3/2020“.

Usnesení RM č. 20/3/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 18.000 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních center
Středočeského kraje pro rok 2019 na zajištění činnosti Infocentra MěÚ Kralupy nad Vltavou. Finanční
prostředky byly čerpány v roce 2019 na pořízení kopírky a promo fotografií města, nyní budou
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,
pol. 4122 (neinv. transfery od krajů) o 18.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, §
6409 (ostatní činnosti j.n.) o 18.000 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 12.500 Kč. Jedná se o vrácení podílu na
oprávněných nákladech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu na zavlažování hřiště ZŠ Gen. Klapálka, z důvodu ukončení smlouvy. Finanční
prostředky budou zaslány základní škole Gen. Klapálka. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113
(základní školy) o 12.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (neinv. příspěvek PO) o 12.500
Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z pol.
1345 (poplatek z ubytovací kapacity) na pol. 1342 (poplatek z pobytu) ve výši 300.000 Kč a na pol. 1349
(zrušené místní poplatky) ve výši 100.000 Kč. Novela zákona o místních poplatcích zrušuje poplatek
z ubytovací kapacity, a proto byla novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě zrušena položka 1345.
Dobíhající platby za rok 2019 patří na položku 1349 a nové poplatky z pobytu patří na položku 1342.

