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Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 30. března 2022 „Rozpočtové opatření č. 8/2022“. 
 

Usnesení RM č. 22/8/3/1  
Rada města schvaluje:  
A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 995.143,62 Kč. Jedná se o investiční 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Parkovací dům Kralupy nad 
Vltavou“. Tato dotace byla již rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 9.360.000 Kč. 
Na účet města byla převedena částka ve výši 10.355.143,62 Kč, rozdíl ve výši 995.143,62 Kč bude 
zapojen do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 
4216 o 995.143,62 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 995.143,62 Kč. 

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 52.878 Kč. Jedná se o pojistné plnění 
od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k prosáknutí a spadnutí stropu 
a okolního zdiva na ubytovně západ ve 3. NP ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad 
Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. 
č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 52.878 Kč a navýšení výdajů kap. 
č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 52.878 Kč. 

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši 216.930 Kč. Jedná se o vrácenou zálohu 
z roku 2020 od Agentury 35 multimédia, s.r.o. na základě dohody o ukončení smlouvy o zajištění 
uměleckého vystoupení na městském plese. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 
(ostatní záležitosti kultury) o 216.930 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 
o 216.930 Kč.  

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 1.270.277,61 Kč z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 (příspěvek 

na provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města 
na investice). Jedná se o ponížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního 
příspěvku, který si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po schválení rady města 
z roku 2021 do roku 2022. 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 100.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, 
z § 5213 (krizová opatření) na § 6221 (humanitární zahraniční pomoc). Finanční budou převedeny 
z rezervy na řešení krizových stavů na humanitární zahraniční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 
(rezerva města na investice) na kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 (humanitární zahraniční pomoc). 
Finanční prostředky budou použity na pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny příchozích do města Kralupy nad 
Vltavou a obcí ORP Kralup, zajištění jejich základních potřeb a následné péče po dobu trvání Ukrajinské 
války. 

 


