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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 24. května 2021 „Rozpočtové opatření č. 13/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/11/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se 

o odvod zřizovateli z fondu investic příspěvkové organizace Městský bytový podnik. Finanční prostředky 
budou použity na opravy bytového fondu dle usnesení RM č. 21/9/9/9 ze dne 26.04.2021. Navýšení 
příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 
3612 o 250.000 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 2.546.925,74 Kč. Jedná se 
o odvod kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané energie a za neodvedené odpisy od 
jednotlivých příspěvkových organizací města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů dle tabulky:  

§ kap. PO  částka v Kč 

3111   2 MŠ Dr. E. Beneše 61.595,38 

3111   2 MŠ Gen. Klapálka 138.082,47 

3113   2 ZŠ a MŠ Třebízského 184.432,26 

3113   2  ZŠ Gen. Klapálka 689.926,74 

3113   2 ZŠ Václava Havla 524.225,81 

3117   2 ZŠ 28. října 38.873,00 

3114   2 ZŠ Jodlova 29.898,00 

3231   2   Základní umělecká škola 61.162,35 

3421   2 Dům dětí a mládeže 100.364,28 

3315   2 Městské muzeum 70.966,45 

3639   5 Technické služby 298.730,00 

3392  10 Kulturní a společenské středisko 348.669,00 

  celkem 2.546.925,74 

       a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.546.925,74 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 812.931,05 Kč. Jedná se 
o odvod zřizovateli z fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. 
Finanční prostředky budou použity na opravu bytových jednotek v bytech zvláštního určení dle 
usnesení RM č. 21/10/9/9 ze dne 10.05.2021. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 
o 812.931,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 4351 o 812.931,05 Kč. 
 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 10.863 Kč. Jedná se 
o finanční prostředky   od příspěvkové organizace Městský bytový podnik města Kralupy nad Vltavou, 
které budou použity na opravu bytu č. 7, Vrchlického 703 dle usnesení RM č. 21/6/4/4 ze dne 
15.03.2021. Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3612 o 10.863 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 
– správa majetku, § 3612 o 10.863 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 915.460 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
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s epidemií COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 915.460 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 915.460 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 188.276 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (ZŠ Jodlova). Finanční 
prostředky budou použity na autorský dozor a BOZP na realizaci akce „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 750.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 413 (dopravní hřiště v ZŠ 
Třebízského). Finanční prostředky budou použity na koordinátora BOZP, na technický dozor investora a 
na doplatek realizace akce: „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“. Na tuto akci bylo 
schváleno v ZM 15.03.2021 4.343.590 Kč (2.810.000 Kč z přebytku hospodaření za r. 2020 a 1.533.590 
Kč z darů). RM schválila 10.05.2021 zhotovitele akce a uzavření smlouvy o dílo za celkovou cenu 
5.013.514,65 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 74.150 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326. Finanční prostředky budou použity 
na úhradu nákladů spojených s opravou Karbanova pamětního křížku, viz materiál odboru OKTAJ bod č. 
II/1. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.340 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 6171. Finanční prostředku budou použity 
na úpravu místností na MěÚ – v rámci zkapacitnění pracoviště „Registr vozidel“, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/5. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (Ostatní 
služby a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Jedná se o 
vyplacení individuální dotace pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice. 

 

 


