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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 7. listopadu 2022 „Rozpočtové opatření č. 24/2022“. 
 

 
Usnesení RM č. 22/24/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 283.400 Kč. Jedná se o finanční 

prostředky na zajištění úhrady nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny na základě 
Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem a městem Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 283.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – 
kancelář starosty, § 6221 o 283.400 Kč. 
 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.000.000 Kč. Jedná se o investiční 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS  v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 – na zajištění realizace projektu 
„Pořízení nové CAS – JSDH Kralupy nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4222 o 1.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 o 1.000.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.066 Kč. Jedná se o dolikvidaci 
od Generali České pojišťovny, a.s., k pojistné události, kdy při silném větru došlo k poškození nopové 
folie se štěrkem a výsadbou na střeše parkovacího domu. Finanční prostředky budou převedeny na 
položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně 
nespecifikované) o 4.066 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a 
územní rozvoj) o 4.066 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 34.000 Kč. Jedná se o vratku 
nevyčerpané individuální dotace z důvodu nekonání akce Oslavy Adventu v roce 2020 a 2021. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) o 34.000 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) o 34.000 
Kč. 

 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 2.691.892 Kč.  Finanční 

prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice a rezervy 
na spoluúčast k dotacím. 
Jedná se o převody z těchto kapitol: 

      č. 4 – Správní odbor 
§ 6171 – nákup materiálu              6.000 Kč 

      č. 5 – Realizace investic 
  § 3639 – autobusový terminál        260.862 Kč 
  § 5512 – stavební úpravy v obj. SDH Minice         56.238 Kč 
      č. 6 – Městská policie 
                       § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek       146.000 Kč 
      č. 7 – Správa majetku 
       § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy         50.000 Kč 
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§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže          1.737 Kč 
                       § 3639 – komunální služby a územní rozvoj         95.500 Kč 
                       § 5512 – požární ochrana – podpora JSDH         90.000 Kč 
                       § 6171 – činnost místní správy                              450.000 Kč 
      č. 9 – Životní prostředí 

§ 3725 – využívání a zneškodňování komunál. odpadů     380.000 Kč § 3429 - 
ostatní zájmová činnost             7.555 Kč 

      č. 11 – OKTAJ  
§ 6171 – činnost místní správy                     478.000 Kč 

      č. 13 – Doprava 
  § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy        40.000 Kč 

č. 14 – Výstavba  
  § 2169 – ostatní správa – odstranění a zabezpečení staveb               430.000 Kč   § 
3635 – územní plánování          200.000 Kč 
na kap. č. 1 – ekonomický odbor 

 § 6409 - rezerva na investice      2.431.030 Kč 
               rezerva města na spoluúčast k dotacím      260.862 Kč  
 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 290.400 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 org. 673. Finanční 
prostředky budou použity na administraci žádosti o dotaci na akci „Modernizace odborných učeben ZŠ 
Komenského náměstí“, viz materiál odboru RIaSM bod č. IV/1. 
 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 67.082,40 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 674. Finanční prostředky 
budou použity na akci „Cyklostezka Velvary – Nelahozeves - Kralupy“, viz materiál odboru RIaSM bod č. 
IV/4. 

          
 


