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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 18. července 2022 „Rozpočtové opatření č. 17/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/16/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 100.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci 
Tematického zadání Podpora kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro KaSS Kralupy nad Vltavou na 
zajištění realizaci akce „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2022“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, pol. 4122 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3319 
o 100.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 780.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 
dotaci z MŠMT v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Finanční 
prostředky jsou určeny pro město Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
pol. 4116 o 780.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 6221 o 780.000 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. 11 – OKTAJ, § 3713 (změny technologií vytápění). Finanční 
prostředky budou převedeny na základě usnesení ZM ze dne 04.04.2022 do „Fondu zřízeného pro 
finanční podporu opatření k omezení a snižování emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů a k jejich 
správnému provozování“. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 
3412 (sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). 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. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 129.964,55 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 
3412 (sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Finanční 
prostředky budou použity na pořízení parkourové sestavy na dětském hřišti Mikovická. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 45.000 Kč v rámci kap. č. 7 – realizace investic, z § 3412 
(sportovní zařízení v majetku obce) na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže). Finanční prostředky 
budou použity na pořízení herní sestavy stezka dovednosti na dětském hřišti Mikovická. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 59.547 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 (základní 
školy) na § 3419 (ostatní sportovní činnost). Finanční prostředky budou použity na úhradu faktury od TJ 
Sokol Kralupy nad Vltavou za pronájem hřiště a tělocvičny pro ZŠ Komenského a ZŠ Jodlova za druhé 
pololetí školního roku 2021/2022. 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 402.330 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219, org. 633. Finanční prostředky 
budou použity na akci „Chodník podél silnice - ul. Kladenská – projektová dokumentace“, viz materiálu 
odboru RIaSM bod č. IV/1. 
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7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 980.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3631 (veřejné osvětlení). Finanční 
prostředky budou použity na úhradu části záloh na energie u veřejného osvětlení za 3. čtvrtletí 2022. 

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3314 (činnosti knihovnické). Finanční prostředky 
budou použity na základě usnesení RM č. 22/15/9/5 na navýšení cen za elektrickou energii a zároveň 
bude navýšena položka plyn, u které bude vyúčtování v měsíci srpnu 2022. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 110.000 Kč v rámci kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 
6409 (rezerva města na investice) na § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací). Finanční 
prostředky budou převedeny na posílení položky (služby peněžních ústavů), která je již čerpána 
na 84,72%. Důvodem je navýšení počtu karetních transakcí na pokladně městského úřadu a navýšení 
počtu platebních terminálů. 
 

 
 

 
 
 
 


