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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 27. dubna 2022 „Rozpočtové opatření č. 11/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/11/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 65.029 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo při silném větru k poškození střechy 
budovy u hřiště Slavoj Mikovice, Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 65.029 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 65.029 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši 3.930.204 Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR účelově určenou pro obce 
s rozšířenou působností na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí v roce 2022. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 3.930.204 Kč a navýšení 
výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí 
o 3.930.204 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 419.700 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. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, položka 4122 o 419.700 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 419.700 Kč.  

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.163.845,66 Kč. Jedná se o příspěvek 
obcím ze státního rozpočtu ČR na základě zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2022. Příspěvek je určen ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. Finanční prostředky 
budou převedeny do rezervy města na investice. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.126 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 6171 

(činnost místní správy - nájemné) na § 3639 (komunální služby a územní rozvoj - nájemné). Finanční 
prostředky budou použity na nájemné za pronájem pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou od Českých 
drah, a.s. pod autobusovým terminálem. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 738.100 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 195. Finanční prostředky budou použity na 
vypracování PDPS  - „Místní komunikace – Přivaděč Hostibejk, včetně dešťové kanalizace a veřejného 
osvětlení“, viz usnesení RM ze dne 17.01.2022, č. usnesení 22/2/4/10. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 188.760 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3613 org. 619. Finanční prostředky budou použity na 
vypracování PDPS – „Rekonstrukce restaurace Vltava, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM 
bod č. IV/2. 


