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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 23. května 2022 „Rozpočtové opatření č. 13/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/13/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.853 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy viník při couvání poškodil sloup 
v podzemních garážích MěÚ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 
(pojištění funkčně nespecifikované) o 7.853 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 
(komunální služby a územní rozvoj) o 7.853 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 10.500 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od společnosti Generali Česká pojišťovna, a.s., za pojistnou událost, kdy řidič vozidla poškodil označník 
MHD, Poděbradova ulice, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku 
opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 10.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a 
územní rozvoj) o 10.500 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o finanční dar od 
spol. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., určený na sociální a humanitární účely. Navýšení příjmů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 250.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 
o 250.000 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 869.450 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena na výkon 
sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 o 869.450 Kč a navýšení výdajů 
u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na výkon sociální práce o 869.450 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 5512 (podpora JSDH obcí). Finanční 
prostředky budou použity na posílení položky elektrická energie JSDH, která je nyní téměř vyčerpána. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 36.900 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj). 
Finanční prostředky budou použity na navýšení položky 5168 u org. 593 (autobusový terminál) na 
údržbu interaktivní úřední desky a u org. 590 (parkovací dům) na EPS signalizace požáru, navýšení o 
DPH. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 13.151 Kč v rámci kap. č. 7 – správa majetku, z § 3613 
(nebytové hospodářství) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Jedná se o navýšení položky, 
která je v rozpočtu ve výši 150 tisíc Kč a je určena na vybudování nového herního prvku – stezky odvahy 
na dětském hřišti v Mikovicích v celkové výši 163.150,35 Kč.  

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 223.850 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612 org. 658. Finanční prostředky budou použity na 
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vypracování PD – Zateplení bytového domu čp. 495, ul. Husova, Kralupy nad Vltavou, viz materiál 
odboru RIa SM bod č. IV/4. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 60.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3613 org. 619. Jedná se o navýšení 
položky určené na stavební úpravy spočívající v rekonstrukci restaurace Vltava, Kralupy nad Vltavou, viz 
usnesení RM č. 22/12/4/5.  

 

 

 
 


