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Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 12. září 2022  
„Rozpočtové opatření č. 20/2022“. 

Usnesení ZM č.: 22/04/4/1  
A. Změny rozpočtu roku 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení části úvěru na investice ve výši 1.039.130,97 Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se o navýšení čerpání 

finančních prostředků z úvěru na vzniklé vícepráce a méněpráce u akce: „Rekonstrukce plaveckého bazénu 
v Kralupech nad Vltavou – III. etapa“, viz materiál odboru Realizace investic bod V/3. Navýšení příjmů tř. 8 – 
financování, pol. 8123 o 1.039.130,97 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 599 
o 1.039.130,97 Kč. 
 

2. Zapojení části úvěru na investice ve výši 782.082,05 Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se o navýšení čerpání 
finančních prostředků z úvěru pro úpravu MaR, dle cenové nabídky zhotovitele u akce: „Rekonstrukce 
plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou – III. etapa“, viz materiál odboru Realizace investic bod V/3. 
Navýšení příjmů tř. 8 – financování, pol. 8123 o 782.082,05 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, 
§ 3412 org. 599 o 782.082,05 Kč. 
 

3. Zapojení části úvěru na investice ve výši 726.000 Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se o navýšení čerpání 
finančních prostředků z úvěru na výměnu svítidel v bazénové hale u akce: „Rekonstrukce plaveckého bazénu 
v Kralupech nad Vltavou – III. etapa“, viz materiál odboru Realizace investic bod V/3. Navýšení příjmů tř. 8 – 
financování, pol. 8123 o 726.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 599 o 726.000 Kč. 

B. Změny rozpočtu roku 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.235.360 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 

města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3631 (veřejné osvětlení). Finanční prostředky budou 
použity na úhradu záloh na elektřinu pro veřejné osvětlení města za 4. čtvrtletí 2022. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.352.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 570 (Chodník v lokalitě Na Cikánce). 
Na předmětnou akci byla získána dotace, která bude po obdržení vrácena do rezervy města na spoluúčast 
k dotacím. Realizace výstavby chodníku 01.08.2022 – 30.11.2022. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva 
města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 641 (rekonstrukce parku J. Seiferta). Finanční 
prostředky budou použity na realizaci projektové dokumentace „Rekonstrukce parku J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou“, viz usnesení ZM ze dne 20.06.2022 č. 22/03/5/3. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 239.580 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města 
na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 516 (Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou). 
Finanční prostředky budou použity na úhradu finančních nákladů spojených s vícepracemi na projektovou 
dokumentaci, viz materiál odboru RIaSM bod č. V/4. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 600.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města 
na investice) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy). Finanční prostředky budou použity na úhradu 
poplatku na zahájení občanského soudního řízení (soudní poplatek) - 5% ze žalované částky (tj. 485.076,55 Kč) 
a případných dalších nutných poplatků, viz materiál odboru RIaSM bod č. V/2. 
 

6. ZM schvaluje rozpočtovou změnu převedení finančních prostředků v celkové výši 15.000.000 Kč z kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 
413 a použití těchto finančních prostředků k zajištění vlastního podílu Města Kralupy nad Vltavou na akci 
Modernizace sportovních ploch v areálu ZŠ Třebízského. 


