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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 2. března 2022 „Rozpočtové opatření č. 6/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/6/3/2  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 18.307 Kč. Jedná se o pojistné plnění 

od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při couvání došlo k poškození služebního 
vozidla Škoda Rapid. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení 
příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 18.307 Kč a navýšení 
výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy) o 18.307 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 20.800 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od UNIQA  pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy firma Comatel při provádění stavebních prací na 
komunikaci poškodila označník zastávky MHD v ul. Jana Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční 
prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 20.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 20.800 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 297.403 Kč.  Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při silném větru došlo k poškození střechy 
v KaSSu Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 297.403 Kč 
a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 297.403 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 120.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 

(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 org. 662. Finanční prostředky 
budou použity na úhradu finančních nákladů spojených s výrobou a instalací modelu Mikovického 
zámku, viz usnesení ZM ze dne 14.02.2022, č. usnesení 22/01/5/1. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 109.450 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 599. Finanční 
prostředky budou použity na výběrové řízení a posouzení vzorků na akci „Rekonstrukce plaveckého 
bazénu“. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 980.100 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Finanční prostředky budou použity 
na nákup mycího stroje do parkovacího domu. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 18.150 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 473. Finanční prostředky budou použity na 
financování akce „PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“, viz 
materiál odboru RIaSM bod č. IV/1. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 90.785,28 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity 
na opravu střechy po vichřici na objektu RC Mikovice, Kralupy nad Vltavou. Pojišťovna odsouhlasila 
plnění, finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet města po opravě a předložení faktury. 
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6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 171.820 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212. Finanční prostředky budou použity na financování akce 
„PD – Oprava komunikace v ul. J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 02.02.2022, č. 
usnesení 22/3/4/6. 

7. Převedení finančních prostředků v celkové výši 411.400 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 663. Finanční prostředky budou použity na 
financování akce „PD – Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy 
nad Vltavou, viz usnesení RM ze dne 02.02.2022, č. usnesení 22/3/4/5.  

8. Převedení finančních prostředků v celkové výši 223.366 Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 
(projektové dokumentace celkem) na § 3412. Finanční prostředky budou použity na vypracování 
statického posouzení ocelové konstrukce v hale zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou, viz usnesení 
RM ze dne 01.11.2021, č. usnesení 21/21/4/4. 

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši 80.264,38 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
(rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity 
na stavební práce po požáru v objektu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou a po provedení 
sanačních prací. Pojišťovna odsouhlasila plnění, finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet 
města po opravě a předložení faktury. 

 

 

 


