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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 14. února 2022 „Rozpočtové opatření č. 5/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/4/3/1 
  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 4.598,38 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Bezbariérové řešení – 
Základní škola Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Tato dotace byla již rozpočtována ve schváleném 
rozpočtu na rok 2022 ve výši 3.800.000 Kč. Na účet města byla převedena částka ve výši 3.804.598,38, 
rozdíl ve výši 4.598,38 bude zapojen do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 4.598,38 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, 
§ 6409 o 4.598,38 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši 54.000 Kč. Jedná se o státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za 
účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor 
ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 54.000 Kč a 
navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 54.000 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 7.600 Kč. Jedná se o pojistné plnění od 
Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal poškodil 1 díl skleněné výplně 
autobusové zastávky U Jízku, ul. Jana Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou 
převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 7.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – 
realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.600 Kč. 

4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 278.246 Kč. Jedná se o 1. část 
pojistného plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k požáru 
čtyřlůžkového pokoje ve 3. NP ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů kap. č. 1 – 
ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 278.246 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 
– ekonomický odbor, § 6409 o 278.246 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 300.927 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 

(projektové dokumentace celkem) na § 3631 org. 661. Finanční prostředky budou použity na 
financování dotační akce „PD – rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení“, viz usnesení RM ze dne 
06.12.2021, č. usnesení 21/23/4/3. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 88.994 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113. Finanční prostředky budou použity na nákup 
druhého skladovacího kontejneru na dopravní hřiště. V kontejneru budou uskladněna jízdní kola, která 
budou sloužit k výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd základních škol v ORP Kralupy. První 
kontejner je již obsazen materiálem, který zakoupila ZŠ Třebízského. Kalkulace byla vyčíslena na částku 
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148.993,36 Kč (viz příloha). Odbor SVŠK má v rozpočtu k tomuto účelu částku ve výši 60.000 Kč, chybí 
cca 88.994 Kč.  

 

 

               


