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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 16. srpna 2021 „Rozpočtové opatření č. 18/2021“. 
 

 
Usnesení RM č. 21/16/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 931.760 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 931.760 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 931.760 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 326.700 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Bezbariérové řešení – Základní 
škola Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na 
spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 326.700 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 326.700 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 3.149.584,23 Kč. Jedná se o příspěvek 
obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021. Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí za bonusové období od 
1. února 2021 do 31. května 2021. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4111 o 3.149.584,23 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 o 3.149.584,23 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 60.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je účelově určena na projekt s názvem 
„Letní kempy 2021“ pro organizátora Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 60.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 60.000 
Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 10.000 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od spol. Generali Česká pojišťovna a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození předního čelního 
skla u služebního vozidla. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 10.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa 
majetku, § 6171 o 10.000 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 97.781 Kč. Jedná se o vratku soudního 
poplatku od Okresního soudu v Mělníku. Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 97.781 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 97.781 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.253.552 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.253.552 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 
3113 o 1.253.552 Kč. 

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 67.242 Kč. Jedná se o vratku finančních 
prostředků účelově určených pro MŠ Dr. E. Beneše v rámci Operačního programu materiálové 
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a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od MŠ Dr. E. Beneše a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 67.242 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 67.242 Kč. 

9. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 36.000 Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově 
určených na výkon pěstounské péče. Ponížení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 36.000 
Kč a ponížení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 4339 o 36.000 Kč. 

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 963.888 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů – „Šablony“. Dotace je určena pro ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 963.888 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 
o 963.888 Kč. 

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 94.972,50 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Jodlova a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 94.972,50 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 94.972,50 Kč. 

 

 
B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 27.289,70 Kč z kap. č. 6 – Městská policie, § 5311 

(bezpečnost a veřejný pořádek) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice). 
Jedná se o finanční prostředky, které již nebudou čerpány, tudíž budou převedeny do rezervy města na 
investice. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.500 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516 (rekonstrukce 
pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt 
„Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou“.  

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 92.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3111 (MŠ Dr. E. Beneše). Finanční prostředky 
budou převedeny Mateřské škole Dr. E. Beneše a použity na opravu a revitalizaci zahradních prvků 
školních zahrad, viz materiál odboru SVaŠK bod č. VIII/7. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 570 (chodník 
v lokalitě Na Cikánce). Finanční prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na projekt 
„Bezbariérový chodník v lokalitě Na Cikánce“. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 40.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města) na kap. č. 4 – správní odbor, § 3632 (pohřebnictví). Finanční prostředky budou použity 
na posílení položky 5811 (výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu), z které jsou hrazeny sociální 
pohřby. Cena za vypravení jednoho sociálního pohřbu je cca 10.000 Kč.  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 org. 613. Finanční prostředky 
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budou použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně 
MŠ J. Holuba“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 569. Finanční prostředky 
budou použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně 
ZŠ Třebízského“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 55.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 459. Finanční prostředky 
budou použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. 
Klapálka“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 646. Finanční prostředky 
budou použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Výstavba nové sportovní haly v Kralupech 
nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 

10. Převedení finančních prostředků v celkové výši 96.800 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 647. Finanční prostředky 
budou použity na administraci zadávacího řízení na projekt „Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ Václava 
Havla“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/4. 

 

 

 

   
 


