Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0088/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJT8Z

název RO:

RZK/0088/2017

stručný popis: Přesun fin. prostředků ORJ 100, odbor soc. věcí mezi ORG - dotace na zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

70891320

231

0100 004324 5331 000013307 0009100000308

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy
0

-400 000 Příspěvky a dotace PO - Dětské
centrum Zlín

70891320

231

0100 004324 5331 000013307 0009100000335

0

-200 000 Příspěvky a dotace PO - Kojenecký
ústav a dětský domov VM

70891320

231

0100 004324 5222 000013307 0009826000000

0

Celkem

zdůvodnění:

0

výdaje

poznámka

600 000 Dotace zař. pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
0

Přesun fin. prostředků ORJ 100, odbor soc. věcí z ORGů Příspěvky a dotace
PO: 9100000308 – Dětské centrum Zlín a 9100000335 Kojenecký ústav a dětský
domov Valašské Meziříčí v celkové výši 600 000 Kč, které nebyly těmito
organizacemi čerpány z důvodu nenaplnění kapacity. Jedná se o účelovou
dotaci - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
MPSV ČR poskytlo Zlínskému kraji v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční prostředky na zabezpečení výplaty
státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
v celkové výši 2 188 800 Kč. Tyto finanční prostředky byly rozděleny mezi
příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO a organizaci
Rodinné centrum Kroměříž, z.s.
Organizaci Rodinné centrum Kroměříž, z.s., byla stanovena na měsíc březen
2017 Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 21.04.2017 výše státního příspěvku
201 400 Kč, na jehož výplatu nejsou již na ORGu 9826 Dotace zař. pro děti vyž.
okamžitou pomoc, finanční prostředky v této výši. Oproti předpokládanému
propočtu došlo u této organizace k nárůstu čerpání státního příspěvku, a to
zejména z důvodu přijímání sourozeneckých skupin k již plné kapacitě zařízení,
které nelze dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rozdělit.

návaznost na usnesení č.:

0107/R04/17

zpracovatel:

Odbor sociálních věcí

datum zpracování:

26.4.2017

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Helena Miklová
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu

Ing. Michaela Anthová

a financování:
.............................................................

