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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 15. března 2021  
„Rozpočtové opatření č. 6/2021“. 

 
Usnesení ZM č.: 21/02/4/1  
A. Změny rozpočtu roku 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1.   Navýšení příjmové části rozpočtu 
       Třída 8 – financování, položka 8115, převod z roku 2020,  
       zůstatek, který není ve schváleném rozpočtu 2021                                       60.233.268,90 Kč                         
       Navýšení výdajové části rozpočtu 
       Navýšení investiční rezervy města, kap. č. 1 – odbor ekonom., § 6409     60.233.268,90 Kč   

2. Navýšení příjmové části rozpočtu, kap. č. 1 – ekonomický odbor (daňové příjmy) 
pol. 1211 – DPH   + 5.000.000 Kč 
pol. 1121 – DPPO   + 3.000.000 Kč 
pol. 1111 – DPFO ZČ  + 1.500.000 Kč 
pol. 1112 – DPFO OSVČ  +    500.000 Kč 
Navýšení výdajové části rozpočtu, kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (investiční    rezerva města) o 
10.000.000 Kč.  

3.  Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 z vyúčtování daně z příjmů  
právnických osob za obce za rok 2020 ve výši 10.495.030 Kč.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1122 o  10.495.030 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6399   o  10.407.630 Kč  
                                                                                       § 6409   o          87.400 Kč 

                   

B. Změny rozpočtu roku 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 6901 (rezerva města na 

investice) v celkové výši 60.232.000 Kč na tyto akce:  

Kap. § Popis položky Částka v Kč 

1 6409 Rezerva města na přestavbu budovy Pivovaru a centra města  25.280.000,- 

9 3749 
Geotechnický posudek – stabilizování a sanace svahových nestabilit 
„Skalní masiv Hostibejk“ 

242.000,- 

10 5213 Finanční dar pro Nemocnici Slaný - pomoc v boji s epidemií COVID_19 200.000,- 

2 3599 Záchranná služba ASČR – dovybavení sanitek 400.000,- 

1 6409 Rezerva určená pro příspěvkové organizace 5.000.000,- 

5 3639 Podzemní kontejnery 1.200.000,- 

5 3412 Sociální zařízení na sportovní hale  980.000,- 

5 3113 Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského  2.810.000,- 

5 3639 Bourání provizorní výpravní budovy 12.000.000,- 

5 3392 II. etapa rekonstrukce rozvodů elektro KaSS 10.330.000,- 

5 2219 Parkovací místa na Hrádku 1.050.000,- 

5 2212 Úprava křižovatky G. Klapálka a sídl. Hůrka 740.000,- 
 Celkem 60.232.000,- 
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2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 488.590 Kč z kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 na 
kap. č. 5 – realizace investic, § 3113. Jedná se o finanční prostředky z darů na podporu sportovních akcí 
města, které budou převedeny na akci „Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského“. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.045.000 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce) na § 3113 (základní školy). Jedná se o dary účelově určené 
jako příspěvky na akci „Dopravní hřiště na ZŠ Třebízského“, které budou převedeny na § 3113, 
z kterého bude celá akce financována.  

 
 

 


