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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. ledna 2021 „Rozpočtové opatření č. 1/2021“. 
 

 
Usnesení RM č. 21/2/3/5  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 50 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční 

dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 
spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2021. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2020 
vyčerpány, budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. 
února 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 50 Kč. 

2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - zapojení finančních prostředků do rozpočtu 
2021 v celkové výši 2.000.000 Kč. Jedná se o vratku státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 
Finanční prostředky, které nebyly v roce 2020 vyčerpány, budou zaslány na účet Úřadu práce ČR, 
krajské pobočce v Příbrami. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 2.000.000 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 2.000.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 64.130 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 (ostatní záležitosti 
pozemních komunikací) org, 570. Finanční prostředky budou použity na podání žádosti o dotaci a 
bezpečnostní audit, který je přílohou žádosti o dotaci na projekt: „Bezbariérový chodník v ul. Na 
Cikánce“.  
 

 


