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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 24. února 2020  
„Rozpočtové opatření č. 5/2020“. 

Usnesení ZM č.: 20/01/4/2  
Zastupitelstvo města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu roku 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1.   Navýšení příjmové části rozpočtu 
       Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2019,  
       zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2020                                       57.237.595,90 Kč                         
       Navýšení výdajové části rozpočtu 
       Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1 – odbor ekonom., § 6409     57.237.595,90 Kč   

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 z vyúčtování daně z příjmů  
právnických osob za obce za rok 2019 ve výši 8.673.880 Kč.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1122 o 8.673.880 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6399   o 8.178.930 Kč  
                                                                                       § 6409   o     494.950 Kč 

                       

B. Změny rozpočtu roku 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na 

investice) v celkové výši 50.549.573,50 Kč na tyto akce:  

Kap. § Popis položky Částka v Kč 

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města  50.000.000,00 

9 3745 Navýšení příspěvku TSM – dofinancování údržby zeleně za rok 2019 469.573,50 

9 3745 
Obnova a revitalizace zeleně v ulici Kmochova – bylo v plánu minulý 
rok, z časových a finančních důvodů se akce neuskutečnila 

80.000,00 

 Celkem 50.549.573,50 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 17.269.730,16 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 

6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 § 3113 (základní školy) org. 482. Finanční 
prostředky budou použity na realizaci akce „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského v Kralupech nad 
Vltavou“. Po obdržení dotace, budou finanční prostředky vráceny zpět do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím (předpoklad květen 2020). 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.778.048 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 org. 23267. Jedná se 
o dotační akci „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – interaktivní 
desky obce“.  

 


