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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 1. února 2021 „Rozpočtové opatření č. 3/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/3/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši 1.082.530,80 Kč. Jedná se o vratku 

neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány 
a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2021. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.082.530,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 1.082.530,80 Kč. 

2. Navýšení rozpočtu 2021 v celkové výši 320.400 Kč. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 
30.871.400,- Kč. V lednu 2021 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2021 
na výkon státní správy v celkové výši 31.191.800 Kč. Rozdíl je ve výši + 320.400 Kč, o tuto částku bude 
navýšena investiční rezerva města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 320.400 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 320.400 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 5.148.487 Kč, na základě 
žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí 
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021. Navýšení příjmů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 5.148.487 Kč a navýšení výdajů u kap. č. 1 – ekonomický 
odbor a kap. č. 2 – SVŠK, § 6171 (činnost místní správy) a § 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a 
mládeži) o 5.148.487 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 23.716 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 517. Jedná se o vícepráce na projektovou 
dokumentaci ve stupni pro provedení stavby Řešení zpevněných ploch centrum 3. etapa, schválené 
radou města dne 2.12.2019, č. usnesení 19/22/4/4. Na základě usnesení rady byl uzavřen dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. RISML/00086/2018. Pan projektant nám doručil fakturu v lednu 2021, na základě 
upozornění jeho účetní o jejím nezaplacení městem Kralupy nad Vltavou. Jelikož jsme fakturu neměli v 
účetním systému, faktura skutečně zaplacená nebyla. 

 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 128.260 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 593. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/3.  

 
 
 

 


