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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 9. května 2022 „Rozpočtové opatření č. 12/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/12/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 23.884 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo při silném větru k poškození zasklení 
střechy zadního vstupu na zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky 
budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 23.884 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 23.884 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. Synthos S.A., účelově určený na podporu sportu ve městě Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny hokejovému klubu Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 2 – 
SVaŠK, § 3419 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVaŠK, § 3419 o 20.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 20.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je účelově určena na provozní výdaje spojené 
se zabezpečením okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2022 pro organizátora Dům dětí a 
mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4122 o 20.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 o 20.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.689,55 Kč. Jedná se o náhradu škody 
za pojistnou událost, kdy došlo k poškození závory v Parkovacím domě, Jateční ul., Kralupy nad 
Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.689,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 
5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.689,55 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.000.000 Kč. Jedná se o finanční dar 
od spol. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., účelově určený na realizaci vítězného projektu, vybudování 
venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice, v rámci kampaně ORLEN 
Unipetrol lidem. Navýšení příjmů kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 1.000.000 Kč a navýšení výdajů 
kap. č. 7 – správa majetku, § 3412 o 1.000.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 4359 (ostatní 

služby a činnosti v oblasti sociální péče) na § 3599 (ostatní činnost ve zdravotnictví). Finanční 
prostředky budou použity na vyplacení schválené individuální dotace pro Psychiatrickou léčebnu Horní 
Beřkovice na divadelní festival. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 127.050 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 474. Finanční prostředky budou použity na 
vypracování projektové dokumentace u akce „PD – rekonstrukce sekundárních rozvodů sídliště 
Cukrovar, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 30.03.2022, č. usnesení 22/8/4/5. 



 
2 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 4.012 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 (základní 
školy) na § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků). Jedná se o zbývající částku 
při nákupu jízdních kol na dopravní hřiště, která bude použita na posílení položky poštovní služby. 

 

 

 


