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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 1. listopadu 2021 „Rozpočtové opatření č. 24/2021“. 
 

 
Usnesení RM č. 21/21/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 174.512,31 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. Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4111 o 174.512,31 Kč a navýšení výdajů kap č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 174.512,31 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 85.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 85.000 Kč a navýšení výdajů kap č. 6 – 
městská policie, § 5311 o 85.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 102.850 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 úpravu projektové dokumentace u projektu „Rekonstrukce elektroinstalace 
a kuchyně ZŠ Třebízského“, viz usnesení RM 18.10.2021 č. 21/20/4/6 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 648 (volnočasové 
a rekreační sportoviště v přírodě). Finanční prostředky budou použity na geodetické zaměření. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.890 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516 (adaptace 
pivovarské sladovny). Finanční prostředky budou použity na administraci dotace před vyhotovením 
smlouvy o dotaci. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.250 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 576 (bezbariérové 
řešení ZŠ Jodlova). Finanční prostředky budou použity na vícepráce – dodatek č. 1, viz usnesení RM ze 
dne 4.10.2021, č. 21/19/4/2. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 400.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6171 (činnost místní správy) na § 6402 (finanční vypořádání minulých let). Jedná se o vratku státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče, který nebude využit z důvodu uzavření pouze jedné dohody o 
výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky budou vráceny na účet Úřadu práce ČR – Krajské pobočce 
v Příbrami. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 72.200 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3114 (ZŠ Jodlova). Finanční prostředky budou 
převedeny Základní škole Jodlova, Kralupy nad Vltavou a použity na pořízení interaktivní tabule, viz 
materiál RM 1.11.2021, bod č. IX/3. 
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7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 530.172,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 (MŠ G. Klapálka). Finanční prostředky 
budou použity na opravu objektu MŠ G. Klapálka po vytopení, viz materiál RM 1.11.2021, bod č. IV/8.   

 

 

 


