Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0017/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YK2UT
název RO:

RZK/0017/2017

stručný popis: U akce IZ 1023/3/010/009/03/14 "Krajský úřad Zlínského kraje - Rekonstrukce elektroinstalace hlavní
rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21“ dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z
roku 2016 do rozpočtu roku 2017 v celkové výši 2 327 tis. Kč.
Dále dochází dle zpracované projektové dokumentace, ve srovnání se zpracovanou studií, k navýšení
nákladů akce o 716 tis. Kč. Navýšení je zajištěno v rámci odboru Kancelář ředitele finančními prostředky
roku 2017 ve výši 626 tis. Kč a nevyčerpanými prostředky v rámci investičního záměru roku 2016 (90
tis. Kč).

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

70891320

231

0010 006172 6121 000000000 0002115070017

0

70891320

231

0010 006172 6122 000000000 0002115070017

0

70891320

231

0010 006172 6121 000000000 0002115070000

0

70891320

231

0030 000000 8115 000000000 0005002010000

2 327 000

Celkem

výdaje

2 327 000

poznámka

2 350 000 Budovy, haly a stavby
603 000 Stroje, přístroje a zařízení
-626 000 Investiční akce úřadu
0 Nevyčerpané prostředky r. 2016
2 327 000

zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků v roce 2016 u akce IZ
1023/3/010/009/03/14 "Krajský úřad Zlínského kraje - Rekonstrukce
elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21“ dochází
k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku
2017 v celkové výši 2 327 tis. Kč.
Dále dochází dle zpracované projektové dokumentace, ve srovnání se
zpracovanou studií, k navýšení nákladů akce o 716 tis. Kč. Z důvodu úspory
v rozpočtu roku 2016 (90 tis. Kč) je zajištěno navýšení finančními prostředky
roku 2017 ve výši 626 tis. Kč, a to v rámci odboru Kancelář ředitele.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor Kancelář ředitele

datum zpracování:

13. 1. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Petr Kedra

.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:
.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

