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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 07. června 2021 „Rozpočtové opatření č. 14/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/12/3/1  
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 568.987,64 Kč. Jedná se 

o odvod kladného hospodářského výsledku zřizovateli od příspěvkové organizace města Městské 
muzeum na základě usnesení RM č. 21/10/9/1. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města 
na investice. Navýšení příjmů kap. č. 2 – SVŠK, § 3315 o 568.987,64 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 568.987,64 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 120.335 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od spol. ČSOB pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku 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 120.335 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 120.335 Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 663.344,09 Kč. Jedná se o dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
která je účelově určena na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a 
profesionalizace zaměstnanců - Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 663.344,09 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 663.344,09 Kč 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 199.679 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3421 (Dům dětí a mládeže). Na základě usnesení 
RM ze dne 24.05.2021 č. usnesení 21/11/9/2, budou finanční prostředky převedeny Domu dětí a 
mládeže Kralupy nad Vltavou a použity na nákup DHM a realizaci oprav (malování, pokládka lina). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 460.235,60 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ a MŠ Třebízského). Na základě usnesení 
RM ze dne 24.05.2021 č. usnesení 21/11/9/3, budou finanční prostředky převedeny Základní a 
mateřské škole Třebízského a použity na opravu/renovaci podlah ve  čtyřech učebnách. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 259.852 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 593 (autobusový 
terminál). Finanční prostředky budou použity na autorský dozor, technický dozor a BOZP u dotační akce 
„Autobusový terminál“. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 219.663,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 (zimní stadion). Finanční prostředky 
budou použity na opravu havarijního stavu střechy zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou, viz materiál 
odboru RIaSM bod č. IV/2. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3114 (ZŠ Jodlova). Finanční prostředky budou 
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převedeny Základní škole Jodlova a použity na vybavení tříd na II. stupni ZŠ, viz materiál odboru SVaŠK 
bod č. IX/13. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 4351 org. 645. Finanční prostředky budou použity na 
vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby včetně vypracování 
položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „Snížení energetické náročnosti atria a vnitřního 
schodiště v DPS čp. 1171, ulice U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 10.05.2021, 
č. usnesení 21/10/4/6.  
 

 

 


