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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 24. února 2020 „Rozpočtové opatření č. 6/2020“.

Usnesení RM č. 20/4/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 58.420 Kč. Jedná se o pojistné plnění
od spol. UNIQA pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku
(zábrana vjezdu) na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny
na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,
§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 58.420 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, §
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 58.420 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 536.072 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Nízkoemisní zóny Kralupy nad Vltavou“.
Finanční prostředky byly čerpány v roce 2019, nyní budou převedeny do rezervy města na spoluúčast
k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 (neinv. přijaté transfery ze státních
fondů) o 536.072 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (ostatní činnosti) o
536.072 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 4.980.504 Kč, na základě
žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020. Navýšení příjmů
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 4.980.504 Kč a navýšení výdajů u kap. č. 1 – ekonomický
odbor a kap. č. 2 – SVŠK, § 6171 (činnost místní správy) a § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a
mládeži) o 4.980.504 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši 580.000 Kč. Jedná se o
státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky
v Příbrami, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a
svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap.
č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)
o 580.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 580.000
Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.481 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 (základní školy). Finanční
prostředky budou zaslány základní škole Komenského námětí, Kralupy nad Vltavou jako příspěvek
na nákup pomůcek do nových učeben (laboratoře chemie). Pomůcky byly vyškrtnuty z žádosti o dotaci
z důvodu 5leté udržitelnosti.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby
a územní rozvoj). Finanční prostředky budou použity na kácení stromů při realizaci akce: „Parkovací
dům Kralupy nad Vltavou“.

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 159.700 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby
a územní rozvoj). Finanční prostředky budou použity na kácení stromů při realizaci akce: „Autobusový
terminál“.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 71.378 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj).
Finanční prostředky budou použity na dodávku nové lavičky u Zvoničky v Lobečku.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy).
Finanční prostředky budou použity na zpracování studie na akci: „Přírodní zahrada ZŠ Gen. Klapálka“.
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