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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 4. října 2021 „Rozpočtové opatření č. 22/2021“. 
 

 
Usnesení RM č. 21/19/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Ponížení finančních prostředků v rozpočtu města roku 2021 o částku ve výši 149.287 Kč. Jedná se o 

rozdíl částky mezi žádostí o dotaci a rozhodnutím. Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu 
Kralupy nad Vltavou neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
v celkové výši 4.999.200 Kč. Dotace je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti 
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021. V rozpočtu města na rok 2021 byla již zapojena 
částka ve výši 5.148.487 Kč. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 149.287 Kč 
a ponížení výdajů kap. č. 2 – OSVŠK, § 4329 o 149.287 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 99.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Prevence v rámci tematického zadání 
Prevence kriminality. Dotace je účelově určena na zajištění realizace Projektu Společně proti 
kriminalitě. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 99.000 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 2 – SVŠK, § 4329 o 99.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 212.516 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 28 října, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 212.516 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3117 o 
212.516 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 214.314 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3117 (ZŠ 28. října). Finanční prostředky budou 
převedeny Základní škole 28. října, Kralupy nad Vltavou a použity na opravu poničených žlabů školy, viz 
materiál bod č. IX/1. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 468.625 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 618. Finanční prostředky 
budou použity na financování akce „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale U Cukrovaru, Kralupy 
nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 20.09.2021, č. 21/18/4/4. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 900.000 Kč v rámci  kap. č. 5 – realizace investic, z § 
3111 org. 618 na § 3412 org. 618. Finanční prostředky byly schváleny na zhotovení lezecké stěny na ZŠ 
Komenského, nyní budou použity na financování akce „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale U 
Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“. 

   
 
 


