Příloha č. 0529-17-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0102/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJNT8
název RO:

RZK/0102/2017

stručný popis: Přesun finančních prostředků ve výši 1 085 000,- Kč z rozpočtu Fondu ZK (ORJ 120) roku 2017 do
rozpočtového výhledu na rok 2018 v rámci projektu „Smart akcelerátor ZK".

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS
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0
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ORG

výdaje

ORJ

70891320

UZ

příjmy

SU

Celkem

0

poznámka

-162 750 Smart akcelerátor ZK
-922 250 Smart akcelerátor ZK
1 085 000 Přesun čerpání Fondu ZK do násl. let
0

zdůvodnění:

Orgánům kraje je předložen ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s
finančním příspěvkem. Smlouva upravuje povinnosti a závazky mezi Zlínským
krajem (Příjemce) a Technologickým inovačním centrem, s.r.o. (Partner) v rámci
realizace projektu Smart Akcelerátor ZK (ORG 8311020000). Dodatek č. 1
upravuje podmínky financování, a sice v rámci smlouvy nebudou moci být
hrazeny nezpůsobilé výdaje a zároveň Příjemce poskytne Partnerovi prostředky
na úhradu mzdových výdajů maximálně do výše schválených jednotkových
sazeb dané pozice v průměru za dané monitorovací období. Dále se mění
časové rozmezí monitorovacích období projektu v návaznosti na pozdní vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu MŠMT. V souvislosti
s posunem monitorovacích období a tím i zpožděním vykazováním výstupů
projektu se snižuje finanční příspěvek pro Partnera na rok 2017 o částku
1 085 000,- Kč a recipročně se navyšuje o stejnou částku v roce v roce 2018.
Celkový rozpočet projektu a celkový finanční příspěvek určený pro Partnera se
nemění.
Z výše uvedeného důvodu rozpočtovým opatřením dochází u projektu "Smart
akcelerátor ZK" k přesunu finančních prostředků ve výši 1 085 000,- Kč z
rozpočtu roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor strategického rozvoje kraje

datum zpracování:

24. 5. 2017

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Milan Filip
.............................................................

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:

24. 5. 2017

Příloha č. 0529-17-P03
podpis:

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

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

