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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 17. října 2022 „Rozpočtové opatření č. 23/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/22/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 70.000 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického 
zadání Primární prevence na zajištění realizace akce „Semiramis 2022“. Dotace je účelově určena pro ZŠ 
Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 
70.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3113 o 70.000 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 116.500 Kč. Jedná se o investiční dotaci 
z Krajského úřadu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání 
Prevence kriminality na zajištění realizace akce „Rozšíření MKDS – Kralupy nad Vltavou“. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4222 o 116.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – Městská 
policie, § 5311 o 116.500 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 121.000 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). Jedná se o cenu za administraci výběrového řízení spol. act Řanda Havel Legal 
advokátní kancelář s.r.o., viz usnesení RM ze dne 19.09.2022, č. 22/20/4/4. 
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 954.685 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 633 (Chodník podél silnice 
II/101 – ul. Kladenská – projektová dokumentace). Jedná se o částečnou cenu za zpracování PD spol. 
Road M.A.A.T. s.r.o., viz usnesení RM ze dne 05.09.2022, č. 22/19/4/2. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 207.910,27 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 org. 611. Jedná se 
o následnou péči u dotační akce „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídliště Lobeček, Kralupy nad 
Vltavou“. 
 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 98.978 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 5311 org. 621. Finanční prostředky budou použity na 
vypracování projektové dokumentace na akci „Změna užívání části objektu na služebnu MěP (3. NP) a 
pracoviště MěBP (4. NP) v ulici Lutovítova čp. 539, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RIaSM bod 
č. IV/6. 
 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 198.313,18 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3392. Finanční prostředky budou použity 
na stavební opravu průchodu z restaurace do objektu KaSS, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/7. 
 

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 119.790 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3612. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
projektové dokumentace na akci „Oprava bytu školníka v ZŠ Gen. Klapálka“, viz materiál odboru RIaSM 
bod č. IV/8. 
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7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 109.340 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3612 org. 673. Jedná se 
o podání žádosti o dotaci na 2 bytové domy, vč. zpracování energetického hodnocení budov, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/3. 
 
 

 
 


