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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. listopadu 2021 „Rozpočtové opatření č. 25/2021“. 
 

 
Usnesení RM č. 21/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 40.638.319,98 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Integrovaného regionálního operačního programu. 
Finanční prostředky byly zaslány na základě žádosti o ex-post platbu na projekt „Parkovací dům Kralupy 
nad Vltavou“ a budou použity na další financování této akce a na financování další dotační akce 
„Autobusový terminál“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 40.638.319,98 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 40.638.319,98 Kč. 

2. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny – zapojení finančních prostředků do rozpočtu 
2021 v celkové výši 43.340 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR, z Programu 
udržitelnosti pro muzea II. Finanční prostředky budou zaslány příspěvkové organizaci Městské muzeum 
Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 43.340 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3315 o 43.340 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 26.766 Kč. Jedná se o vratku finančních 
prostředků účelově určených pro ZŠ Komenského nám. 198 v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání – „Komenda 2019“. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Komenského a budou 
zaslány na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6402 o 26.766 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 26.766 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 4.209.648 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. 
      Jedná se o převody z těchto kapitol: 

č. 2 – SVŠK 
  § 3419 – ostatní sportovní činnost                       70.400 Kč 
  § 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví            8.298 Kč 
  § 4329 - ostatní sociální péče           10.000 Kč  

      č. 4 – Správní odbor 
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.                   5.000 Kč  
§ 6114 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR          5.000 Kč 

      č. 5 – Realizace investic 
  § 3412 – stav. úpravy sociálního zařízení ve sportovní hale     329.811 Kč 
  § 3639 – demolice fontány na nám. J. Seiferta        40.238 Kč 
  § 3639 – přeložka trafostanice Palackého nám. do ul. Žižkova      46.111 Kč  
      č. 6 – Městská policie 
                       § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek       582.500 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
       § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce         50.000 Kč 
                       § 3613 – nebytové hospodářství        142.000 Kč 
                       § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH       120.000 Kč 
                        § 6171 – činnost místní správy                              658.000 Kč 
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      č. 8 – Infocentrum 
        § 2143 – cestovní ruch            14.290 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy             20.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 

§ 3725 – využívání a zneškodňování komunál. odpadů     880.000 Kč 
§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody         20.000 Kč    

            § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        90.000 Kč 
  § 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny       19.000 Kč  
      č. 10 – Kancelář starosty 
  § 5212 – ochrana obyvatelstva          20.000 Kč 
  § 6223 – mezinárodní spolupráce          30.000 Kč 

č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy                   254.000 Kč 

      č. 13 – Doprava 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy        40.000 Kč 

č. 14 – Výstavba  
  § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb               500.000 Kč    
                  § 3635 – územní plánování          250.000 Kč 
  § 6171 – činnost místní správy                       5.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

 § 6409 - rezerva na investice      4.209.648 Kč 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 184.616 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 3412 (Kralupská sportovní, s.r.o.). Finanční 
prostředky budou převedeny společnosti Kralupská sportovní, s.r.o. na výměnu radiátorů na 
víceúčelové hale na zimním stadionu, viz usnesení RM č. 21/18/9/3 ze dne 20.09.2021. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 30.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6171 (činnost místní správy) na § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací). Finanční 
prostředky budou převedeny na posílení položky (služby peněžních ústavů), která je již čerpána 
na 97,64% z důvodu navýšení počtu karetních transakcí na pokladně městského úřadu. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 48.389,11 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, Kralupy nad Vltavou a použity na pořízení kuchyňské 
škrabky do školní kuchyně budovy detašovaného pracoviště J. Holuba, viz materiál RM 15.11.2021, bod 
č. IX/5. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 19.844 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 materiálu RM 15.11.2021, bod č. IV/8. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 130.680 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu externích kurzů u dotační akce „Optimalizace procesů ve veřejné 
správě a profesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“.  

 
 


