Příloha č. 0384-17-P04

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0083/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJTRC
název RO:

RZK/0083/2017

stručný popis:

Přesun výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 ve výši 133 628 Kč ze závazného ukazatele „Financování
krajských rozvojových projektů" na závazný ukazatel „The SEE project"

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

8351010000 236 0200 003299 5021 121500000 0008351010000

0

58 000 The SEE project

8351010000 236 0200 003299 5139 121500000 0008351010000

0

15 000 The SEE project

8351010000 236 0200 003299 5169 121500000 0008351010000

0

34 378 The SEE project

8351010000 236 0200 003299 5173 121500000 0008351010000

0

21 800 The SEE project

8351010000 236 0200 003299 5175 121500000 0008351010000

0

4 450 The SEE project

70891320

236 0200 006172 5901 000000000 0008992000000

0

Celkem

-133 628 Financování kr.rozvojových
projektů

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 133 628 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ
200, u projektu „The SEE project“. Toto navýšení je nakryto z ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů. Důvodem těchto změn jsou
kurzové rozdíly způsobené při přepočítávání výdajů projektu z Kč na EUR.
Projekt je 100 % financován z programu Erasmus+, kde veškeré způsobilé
výdaje hrazené z dotace musí být vyjádřeny v měně EUR. Veškeré finanční toky
v rámci Fondu ZK a jejich zaúčtování se však děje v měně Kč. Tyto operace
podléhají kurzovým rozdílům. Jejich zohlednění je důvodem pro navýšení výdajů
projektu, které je nezbytné pro jeho řádné dokončení a úhradu všech
plánovaných a projektem požadovaných aktivit.
Při stanovování předpokládané výše výdajů v Kč se při přípravě projektu v roce
2015 vycházelo z aktuálního kurzu Kč/EUR vyhlašovaného ČNB. Dle uzavřené
Grantové smlouvy se veškeré přepočty z jiných měn na EUR provádí podle
měsíčního účetního kurzu stanoveného Evropskou komisí a zveřejněného na
jejích internetových stránkách, který platil v den podpisu smlouvy poslední z
obou smluvních stran. Tato skutečnost nastala dne 5. 10. 2015 a příslušný kurz
činí 27,208 Kč/EUR.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

21. 4. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0384-17-P04
projednáno dne:
podpis:

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

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

