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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 3. října 2022 „Rozpočtové opatření č. 22/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/21/3/1  
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 finanční dar 

od společnosti AVE Kralupy s.r.o., který je účelově určen pro jednotlivé subjekty na tyto akce: 
- Kulturní akce konané městem Kralupy nad Vltavou ve výši 20 tis. Kč, 
- na činnost Klubu vodních sportů Kralupy nad Vltavou ve výši 20 tis. Kč, 
- na činnost HK Kralupy mužstvo A ve výši 30 tis. Kč, 
- na činnost oddílu tenisu TJ Kralupy nad Vltavou ve výši 30 tis. Kč.  
Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 (ostatní záležitosti kultury) o 20.000 Kč 
a kap. č. 2 – OSVŠK, § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) o 80.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 22.709 Kč. Jedná se o pojistnou 
událost, kdy řidič při výjezdu z podzemních garáží MěÚ prorazil zrcátkem nerezovou masku se zvonkem 
u výjezdového sloupku. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění) o 22.709 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – 
OKTAJ, § 6171 (činnost místní správy) o 22.709 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 7.143 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3341 

(rozhlas a televize) na § 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – tisk zpravodaje). Důvodem je 
navýšení množství tištěných stran Kralupského zpravodaje v některých měsících r. 2022 a neplánované 
navýšení ceny tisku. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3429. Jedná se o mimořádné dotace pro 
SDH Kralupy nad Vltavou ve výši 50.000 Kč a pro SDH Minice ve výši 40.000 Kč, viz materiál odboru 
kancelář starosty bod č. VIII/2. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 930.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 13 – odbor dopravy, § 2223 (bezpečnost silničního provozu). 
Finanční prostředky budou použity na dodávku a montáž 5 ks inteligentních ukazatelů rychlosti se 
zobrazením registrační značky vozidla, viz usnesení RM č. 22/13/2/3 ze dne 23.5.2022. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 15.560,60 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 
6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 596. Finanční prostředky budou použity na akci 
„Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulici Třebízského v Kralupech nad Vltavou“, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/6. 
 

 
 


