Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0011/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YK6QL
název RO:

RZK/0011/2017

stručný popis:

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu ORJ 140 z roku 2016 ve výši 867 000,- Kč a
přesun z rozpočtu ORJ 150 ve výši 2 653 000,- Kč na zajištění finančního krytí akcí "Gymnázium Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín - oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT" a "OU a ZŠ praktická
Holešov - výměna oken a rekonstrukce fasády".
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Celkem

zdůvodnění:

příjmy

výdaje

867 000

poznámka
0 Použití volných
prostředků z minulých
let

-2 653 000 Příspěvky a dotace PO
- školství
2 974 000 Gymnázium Jana
Pivečky a SOŠ
Slavičín
546 000 OU a ZŠ praktická
Holešov
867 000

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků
rozpočtu ORJ 140 z roku 2016 do roku 2017 ve výši 867 000,- Kč na krytí
v roce 2016 schválených a rozpočtem 2016 krytých závazků, a to akcí
reprodukce majetku „Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – oprava
elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT“ a „OU a ZŠ praktická Holešov
– výměna oken a rekonstrukce fasády“.
Dodatkem investičního záměru akce Gymnázia Slavičín dochází také
k navýšení celkových nákladů, toto navýšení ve výši 2 653 000,- Kč je kryto
přesunem finančních prostředků z rozpočtu ORJ 150.
Dané přesuny jsou v souladu s dodatky investičních záměrů akcí č.
1236/3/150/463/08/16 – 01/01/17 a 1036/3/150/390/06/14 – 01/01/17, které
jsou dne 20. 1. 2017 předkládány Radě ZK ke schválení.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

11. 1. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Hudec Milan
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor školství, mládeže a sportu

projednáno s dotčeným odborem dne:

11. 1. 2017

s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí
PhDr. Minařík Stanislav
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

Ing. Zmeková Alena
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

