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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 19. prosince 2022 „Rozpočtové opatření č. 28/2022“. 
 

 
Usnesení RM č. 22/27/3/2  
Rada města schvaluje: 
Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 1.200.363,09 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bezbariérový chodník Na Cikánce, Kralupy 
nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 1.200.363,09 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 org. 570 (bezbariérový chodník Na Cikánce) o 285.741,91 Kč 
a kap. č. 1 - ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o 914.621,18 Kč. 

2. Ponížení rozpočtu 2022 o částku ve výši 158.081,70 Kč. Jedná se o vratku neinvestiční dotace účelově 
určené na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Finanční prostředky, které 
nebyly vyčerpány, budou zaslány na účet Středočeského kraje. Ponížení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4111 o 158.081,70 Kč a ponížení výdajů kap. č. 4 – správní odbor, § 6115 o 158.081,70 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 11.200 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy jednotka dobrovolných hasičů Kralupy nad 
Vltavou asistovala u nehody autobusu s vozidlem v ul. V Růžovém údolí. Finanční prostředky budou 
převedeny na kap. č. 10 – kancelář starosty. – JSDH. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 11.200 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, 
§ 5512 (podpora JSDH). 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 114.852,20 Kč. Jedná se o částku 
přiznanou okresním i krajským soudem na nákladech řízení a dále o náklady oprávněného v rámci 
exekuce ve věci sporu se společností RoČe stav s.r.o. Navýšení příjmů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 
(činnost místní správy) o 114.852,20 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 (činnost místní 
správy) o 114.852,20 Kč. 

 

 
 


