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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 6. prosince 2021 „Rozpočtové opatření č. 26/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/23/3/2  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 228.900 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 na základě Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 228.900 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 228.900 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 306.282 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 Jodlova, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 306.282 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3114 o 
306.282 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 40.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci 
Tematického zadání Základní knihovny. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce „E-knihy a 
dovybavení výpočetní technikou v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 40.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3314 o 40.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 126.374 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku na 
Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy 
a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění 
funkčně nespecifikované) o 126.374 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 126.374 Kč.  

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 17.104.107,49 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. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4216 o 17.104.107,49 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
o 17.104.107,49 Kč. 

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 75.000 Kč. Jedná se o vratku příspěvku 
od MěÚ Neratovice na základě zrušení veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu některých agend na 
úseku „silničního správního úřadu“ k 31.12.2020. Finanční prostředky budou převedeny na odbor 
Kancelář tajemníka. Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6402 o 75.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 
– OKTAJ, § 6171 o 75.000 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 14.858 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od České podnikatelské pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy řidič nákladního vozidla poškodil 
označník MHD, Přemyslova 521, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku 
opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
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(pojištění funkčně nespecifikované) o 14.858 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 14.858 Kč. 

8. Ponížení rozpočtu 2021 o částku ve výši 1.131,05 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, která byla účelově určena na projekt Kralupy nad Vltavou – Asistent 
prevence kriminality. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány, budou zaslány na účet 
Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.131,05 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 1.131,05 Kč. 

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce: 
- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 10 tis. Kč, 
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou r. 2021 ve výši 10 tis. Kč, 
- na činnost HK Kralupy mužstvo A r. 2021 ve výši 30 tis. Kč, 
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou r. 2021 ve výši 20 tis. Kč.  
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 10.000 Kč a 
kap. č. 2 – OSVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 60.000 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 264.810 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 4351 (Sociální služby města). Finanční prostředky 
budou převedeny organizaci Sociální služby města na výměnu stoupaček vody v budovách DPS V Luhu 
1181 a DPS U Cukrovaru 1171, viz usnesení RM č. 21/22/9/11 ze dne 15.11.2021. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 333.036 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města určená pro PO) na kap. č. 2 – SVaŠK, § 4351 (Sociální služby města). Finanční prostředky 
budou převedeny organizaci Sociální služby města na vyčištění fasád budov DPS a na nástřik proti 
hmyzu, viz usnesení RM č. 21/22/9/11 ze dne 15.11.2021. 

 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 145.456 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 železné konstrukce 
oplocení venkovního hřiště v areálu Kralupské sportovní, s.r.o., viz usnesení RM č. 21/22/9/12 ze dne 
15.11.2021 

 
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 43.572,10 Kč v rámci kap. č. 9 – životní prostředí, z § 

3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) na § 3716 (montoring ochrany ovzduší). Jedná se o nákup 
a umístění stanice ENVItech pro monitorování prachových částic v areálu ZŠ Gen. Klapálka. 
 

5. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 8.053.072,69 Kč.  Finanční 
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice. 
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 5 – Realizace investic 
  § 2310 – rozbory vody      40.000,00 Kč 
  § 3113 – ZŠ Třebízského modernizace hřiště            265.219,35 Kč 
  § 3231 – přístavba učebny ZUŠ              112.586,09 Kč 
  § 3631 – vánoční osvětlení      66.842,00 Kč 
  § 3631 – VO porevizní opravy     50.000,00 Kč 
  § 3639 – demolice staré výpravní budovy          6.000.000,00 Kč  
      č. 7 – Správa majetku 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy    20.000,00 Kč 
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  § 3113 – základní školy      30.000,00 Kč 
       § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce    30.000,00 Kč 
  § 3421 -  využití volného času dětí a mládeže   25.000,00 Kč 
  § 3612 – bytové hospodářství              300.000,00 Kč 
                       § 3613 – nebytové hospodářství              239.425,25 Kč 
  § 3639 – komunální služby a územní rozvoj               70.000,00 Kč 
                       § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH             129.000,00 Kč 
                       § 6171 – činnost místní správy                         675.000,00 Kč 
  § 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  
      na kap. č. 1 – ekonomický odbor 
  § 6409 – rezerva na investice           8.053.072,69 Kč 

 
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.590 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 2310 

(pitná voda) na § 2321 (odvádění a čištění odpadních vod). Jedná se o bezvýkopové opravy kanalizace 
v Libušině ulici. 
 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 302,50 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 465. Finanční prostředky 
budou použity na uveřejnění formuláře výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek na akci 
„Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – II. etapa“. 
 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 648. Finanční 
prostředky budou použity na technickou studii u akce „Volnočasové rekreační sportoviště“. 
 
 

 


