
 

Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

 

Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 6. června 2022 „Rozpočtové opatření č. 14/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/14/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 41.430 Kč. Jedná se o finanční 

prostředky od Centra služeb pro silniční dopravu za dopravní výuku žáků 4. a 5. tříd ZŠ podle 
„Tematického plánu“ MD BESIP na všech základních školách v ORP Kralupy. Navýšení příjmů kap. č. 2 – 
SVŠK, § 4329 (ostatní péče a pomoc dětem a mládeži) o 41.430 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 25.170 Kč a kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 (ostatní péče a 
pomoc dětem a mládeži) o 16.260 Kč.   

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 86.537,10 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Autobusový terminál“. Tato 
dotace byla již rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 28.600.000 Kč. Na účet města 
byla převedena částka ve výši 28.686.537,10 Kč, rozdíl ve výši 86.537,10 Kč bude zapojen do rezervy 
města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 86.537,10 
Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 86.537,10 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 63.700 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 (nebytové hospodářství). Finanční 
prostředky budou použity na posílení položky elektrická energie na základě vyúčtování v měsíci květnu 
2022 u chaty Černý Důl o 11.400 Kč a u Palackého čp. 6 o 52.300 Kč. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 278.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň). Jedná se o navýšení org. 214 - údržba záhonů, květinových mís a zeleně v ZŠ a MŠ, z důvodu, že 
vysoutěžená cena byla vyšší než předpokládaná cena. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 250.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň). Jedná se o navýšení org. 209 – kácení a výškové ošetření stromů, z důvodu nenadálého 
rozsáhlého kácení havarijních stromů na základě odborného posudku na Budečské stezce a ošetřování 
stromů ve městě po vichřicích v zimních měsících. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 89.629,89 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 (základní školy). Finanční 
prostředky budou použity na opravu připojení vody do objektu ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou, 
viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/10. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 35.000 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). 
Jedná se o navýšení položky na nákup laviček na Dvořákovo náměstí, Kralupy nad Vltavou. 


