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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 10. března 2020 „Rozpočtové opatření č. 7/2020“. 
 

Usnesení RM č. 20/5/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 9.482.104,29 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci 
projektu: „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského Kralupy – odborné učebny a laboratoře“. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 9.482.104,29 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3113 o 9.482.104,29 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 91.178 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od spol. Generali Česká 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 91.178 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 91.178 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, která je účelově určena na úhradu výdajů 
v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených na den 14. března 2020. Volby 
se budou konat v obci Kozomín, město Kralupy obdrželo dotaci na zajištění působnosti pověřeného 
obecního úřadu. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 10.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 10.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 106.000 Kč z kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 

(příspěvek na provoz – PO Městský bytový podnik) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice). Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného 
provozního příspěvku, který si příspěvková organizace Městský bytový podnik převedla po schválení 
radou města z roku 2019 do roku 2020. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.062.557,48 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 (příspěvek na 
provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na 
investice). Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního 
příspěvku, který si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po schválení zastupitelstvem 
města z roku 2019 do roku 2020. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 132.874 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky 
budou použity na základě usnesení RM č. 20/3/4/9 na přemístění veškeré techniky spojené s městským 
kamerovým a dohlížecím systémem z objektu Lutovítova 593 do objektu stojící na pozemku parc. č. st. 
1768 v majetku České 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 566.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 6 – městská policie, § 5311 (bezpečnost a veřejný 
pořádek). Jedná se o finanční prostředky na projekt: „Asistent prevence kriminality“, po obdržení 
dotace bude částka vrácena zpět do rezervy na spoluúčast k dotacím. 
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5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4371 (raná péče a 

soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi) na § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče). 
Finanční prostředky budou použity na základě usnesení RM č. 20/4/13/3 na poskytnutí finančního daru 
spolku BabyBox – STATIN, z.s. na zřízení nového babyboxu na Mělníku. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 29.040 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic (dle tabulky). Jedná se o 
finanční prostředky určené na monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 

Název akce Paragraf Položka ORG Částka v Kč 

Rozšíření kapacity sběrného dvora TSM   3639    5169 384 3.630,00 

Podzemní kontejnery   3639    5169 430  3.630,00 

SEN budovy školy v přírodě Mokrosuky   3421   6121 427 3.630,00 

SEN budovy úřadu práce   3613   6121 421 3.630,00 

SEN budovy objektu kabin RC, Mikovice   3412    6121 424 3.630,00 

SEN budovy SDH Minice   5512   5169 425 3.630,00 

SEN budovy vila u ZŠ Třebízského   3299   6121 422 3.630,00 

SEN budovy sauny u zimního stadionu   3412   6121 423 3.630,00 

celkem    29.040,00 

 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 8.470 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3636 (územní rozvoj). Jedná 
se o finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace u akce: „Územní studie systému sídelní 
zeleně“. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 37.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Jedná se o příspěvek MŠ Dr. 
E. Beneše na úhradu poplatku spojeného s uzavřením smlouvy se spol. ČEZ Distribuce za navýšení 
kapacity jističů v budově MŠ J. Holuba. 

 
 

 
 
 


