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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 02. února 2022 „Rozpočtové opatření č. 2/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/3/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 73.537,78 Kč. Jedná se o vratku 

neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány 
a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2022. 
Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 73.537,78 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 73.537,78 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 60.400 Kč. Jedná se o přeplatky 
z vyúčtování elektrické energie za rok 2021, které byly připsány na účet města v lednu 2022. Navýšení 
příjmů a výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 o 23.340 Kč, § 6171 o 23.306 Kč a § 5512 o 13.754 
Kč.  

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 15.458,50 Kč. Jedná se o vratku 
neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace. Finanční prostředky, 
které nebyly v roce 2021 vyčerpány, byly zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů třída 8 – 
financování, pol. 8115 o 15.458,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční 
vypořádání minulých let) o 15.458,50 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 21.136,50 Kč. Jedná se o vratku 
finančních prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové 
a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ Jodlova a byly zaslány na účet 
Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč. 

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.895 Kč. Jedná se o doplatek 
pojistného plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození 
výsuvného sloupku na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny 
na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 4.895 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 
3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 4.895 Kč.  

6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 525.172 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k vytopení 2 tříd MŠ Gen. Klapálka, 
Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 525.172 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 525.172 Kč. 

7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 28.000 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od ČSOB pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy jednotka dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou 
pomáhala u dopravní nehody na silnici 608 od Kralup nad Vltavou směr Veltrusy. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 28.000 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 10 – kancelář starosty, § 5512 (podpora JSDH) o 28.000 Kč. 
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B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 961.388,28 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 

(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity 
na akci „Zimní stadion - stavební opravy po požáru v ubytovací části“. Jedná se o sanační práce ve výši 
361.388,28 Kč a stavební opravy po provedení sanací cca 600.000 Kč. Tyto práce budou proplaceny 
pojišťovnou a vráceny do rezervy města. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 12.100 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3113. Finanční prostředky budou použity na financování akce 
„PD – oprava vodovodní přípojky v ZŠ Gen. Klapálka“, viz usnesení RM ze dne 20.12.2021, č. usnesení 
21/24/4/7. 

 
               


