Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0040/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJZTW
název RO:

RZK/0040/2017

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 1 463 000,- Kč do rezervy ZK v souvislosti se změnou struktury
nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku "Domov pro seniory Loučka - dokončení
protipožárních opatření"a přesun ve výši 2 000 000,- Kč na krytí připravovaného dodatku investičního
záměru akce "UH nemocnice - Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura".

Třídění podle rozpočtové skladby
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0140 004350 6121 000000000 0004214000000
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příjmy
0
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231
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0

1 463 000 Rezerva

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004329060000

0

2 000 000 UH nemocnice – centrální
objekt II. etapa

Celkem

zdůvodnění:

výdaje

0

poznámka

-3 463 000 DS Loučka - protipožární
opatření

0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 463 000,- Kč
určených na krytí akce reprodukce majetku „DS Loučka – dokončení
protipožárních opatření“ v roce 2017 na ORG 7000 – Rezerva (1 463 000,- Kč)
a na ORG 432609 – UH nemocnice – centrální objekt II. etapa (2 000 000,- Kč),
v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru „Domov pro
seniory Loučka – dokončení protipožárních opatření“ (investiční záměr
č. 1122/3/100/141/01/16 – 02/02/17/S), na základě vysoutěžení nižší ceny
stavebních prací. Finanční prostředky ve výši 2 000 000,- Kč jsou určeny na
dokrytí připravovaného dodatku investičního záměru akce „UH nemocnice Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“ (č. 1200/3/170/202/05/16-02/02/17),
který bude předložen ke schválení RZK dne 13. 3. 2017.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

22. 2. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

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:
.............................................................

