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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 21. června 2021 „Rozpočtové opatření č. 15/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/13/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 66.900 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na mimořádné odměny 
sociálním pracovníkům za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při současném 
vystavení riziku nákazy u důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými 
fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací 
opatření proti šíření nákazy COVID_19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění těchto úkolů 
v období II. vlny epidemie onemocnění COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
položka 4116 o 66.900 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 66.900 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 19.500 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je účelově určena na podporu okresních 
a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 pro 
organizátora Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
položka 4116 o 19.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 19.500 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 216.000 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 doplatek projektové dokumentace u dotační akce 
„Autobusový terminál“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 53.416 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 
6223 (mezinárodní spolupráce) na § 5212 (ochrana obyvatelstva). Finanční prostředky budou použity 
na uzavření Servisní smlouvy na zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících 
systémů na objektech lokálního výstražného systému (srážkoměrů), viz usnesení RM ze dne 07.06.2021, 
č. usnesení 21/12/8/1. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 438.268,40 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). Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na akci: „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského, 
Kralupy nad Vltavou“, týkající se víceprací a prodloužení termínu dokončení díla, viz materiál odboru 
RIaSM bod č. IV/7. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3231 (ZUŠ). Finanční prostředky budou 
převedeny Základní umělecké škole a použity na realizaci venkovní podlahové krytiny z důvodu 
vyrovnání výškového rozdílu mezi vstupem do budovy a dlažbou, včetně zlepšení odtoku dešťové vody 
a pořízení nových vjezdových vrat s brankou, viz materiál odboru SVaŠK bod č. IX/10. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 142.888,90 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3113 (ZŠ a MŠ Třebízského). Finanční prostředky 
budou převedeny Základní a mateřské škole Třebízského a použity na opravu a renovaci podlah, viz 
materiál odboru SVaŠK bod č. IX/13. 


