Příloha č. 0243-17-P08

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0057/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJYHR

název RO:

RZK/0057/2017

stručný popis:

Snížení odvodu z fondu investic PO "SPŠ strojnická Vsetín" ve výši 700 000,- Kč v souladu s dodatkem
č. 1 investičního záměru "SPŠ strojnická Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen" a změna
investičního transferu na neinvestiční ve výši 108 000,- Kč v souladu s dodatkem investičního záměru
akce "SPŠ Otrokovice - Stavební úpravy budovy Jezerka".

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

70891320

231

0150 003122 2122 000000000 0006014003211

-700 000

70891320

231

0140 003122 6351 000000000 0009200003211

0

-700 000 SPŠ strojnická Vsetín

70891320

231

0140 003122 6351 000000000 0009200001274

0

-108 000 SPŠ Otrokovice

70891320

231

0140 003122 5331 000000000 0009200001274

Celkem

zdůvodnění:

výdaje

0
-700 000

poznámka
0 Odvody PO - SPŠ strojnická
Vsetín

108 000 SPŠ Otrokovice
-700 000

Rozpočtové opatření řeší:
1. snížení odvodu z fondu investic PO - SPŠ strojnická Vsetín ve výši 700 000,Kč v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce „SPŠ strojnická Vsetín
– Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen“ (č. 1250/3/150/474/08/16).
V rámci zdrojů financování akce dochází k ponížení investičního příspěvku
z rozpočtu zřizovatele a zapojení fondu investic PO.
2. přesun finančních prostředků ve výši 108 000,- Kč v rámci závazného
ukazatele rozpočtu ORJ 140 v souvislosti s dodatkem investičního záměru
akce
„SPŠ
Otrokovice
–
Stavební
úpravy
budovy
Jezerka“
(č. 1261/3/150/483/09/16-01/03/17). Jedná se o přesun z investičních transferů
do neinvestičních.
Oba dodatky investičních záměru jsou předkládány Radě ZK dne 27. 3. 2017
ke schválení.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

20. 3. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:

Odbor školství, mládeže a sportu

projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

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

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0243-17-P08
podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

