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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 20. června 2022  
„Rozpočtové opatření č. 15/2022“. 

Usnesení ZM č.: 22/03/4/1  
A. Změny rozpočtu roku 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Ponížení rozpočtu roku 2022 o částku ve výši 1.400.000 Kč. Jedná se o dotaci „Optimalizace procesů a 
postupů ve veřejné správě“, která byla plánována ve schváleném rozpočtu 2022. Z důvodu nižších mezd 
úředníků než je průměrná mzda v ČR, nebyla dotace dočerpána. O tuto částku bude ponížena rezerva 
města na investice. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 1.400.000 Kč a ponížení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 1.400.000 Kč. 
 

2. Ponížení rozpočtu roku 2022 o částku ve výši 2.940.000 Kč. Jedná se o dotaci „Revitalizace funkčních 
ploch Lobeček – územní studie systému sídelní zeleně“, která byla plánována ve schváleném rozpočtu 
2022. Jelikož dotace byla již poskytnuta na konci roku 2021, bude o tuto částku ponížena rezerva města 
na investice. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 2.940.000 Kč a ponížení výdajů 
kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 2.940.000 Kč. 

 
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.000.000 Kč. Jedná se o finanční 

prostředky za převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Na Hrádku na základě Dohody o převodu 
členského podílu v Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Lobeč 991, 
PSČ 27801, viz usnesení ZM č. 22/01/3/9 ze dne 14.2.2022. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy města na investice. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 4.000.000 
Kč. 
 

4. Zapojení úvěru na investice do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 23.091.763 Kč. Finanční prostředky 
budou použity na navýšení čerpání finančních prostředků na tyto akce:  
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou 
kap. 5, § 3113, org. 569 o 22 774 249,- Kč 
Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou - III. etapa       
kap. 5, § 3412, org. 599 o 50 827,- Kč 
Rekonstrukce rozvodů elektro ZŠ g. Klapálka v Kralupech nad Vltavou 
kap. 5, § 3113, org. 459 o 266 687,- Kč 
Navýšení příjmů tř. 8 – financování, pol. 8123 o 23.091.763 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic o 23.091.763 Kč. 
 
 
 

 

 


