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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 15. února 2021 „Rozpočtové opatření č. 4/2021“. 
 

Usnesení RM č. 21/4/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 96.000 Kč. Jedná se o státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za 
účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 96.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 96.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši 400.000 Kč. Jedná se o 
převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do hlavní činnosti, které budou použity na 
vyúčtování energií a platby DPH u jednotlivých položek převedených od roku 2021 do hlavní činnosti. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6330 (převody vlastním fondům) o 400.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 (nebytové hospodářství) o 340.000 Kč, kap. č. 8 – 
infocentrum, § 2143 (cestovní ruch) o 10.000 Kč, kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3349 (ostatní 
záležitosti sdělovacích prostředků) o 50.000 Kč.      

 
B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 16.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 2219 org. 570 (Kralupy nad Vltavou, chodník v lokalitě Na 
Cikánce). Finanční prostředky budou použity na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených 
s novým připojovacím bodem ČEZ. 
 

 


