Příloha č. 0555-17-P07

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0105/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJUZ1
název RO:

RZK/0105/2017

stručný popis:

Přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 410 000 Kč ze závazného ukazatele „Nové projekty EU“, ORJ
120 (odbor strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) na zajištění
financování dvou akcí z oblasti školství předkládaných do výzvy č. 67 IROP.

Třídění podle rozpočtové skladby

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

NKS

SU

ORJ

70891320

236

0200 003122 5331 000000000 0008314131280

0

144 000 SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace
výukových prostor

70891320

236

0200 003122 6351 000000000 0008314131280

0

-100 000 SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace
výukových prostor

70891320

236

0200 003122 6351 000000000 0008314131278

0

366 000 SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.plastikář. dílen

70891320

236

0120 006172 6901 000000000 0008993000000

0

Celkem

zdůvodnění:

0

-410 000 Nové projekty EU
0

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí:
- „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ZlínModernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a
zdravotnických oborů“ celkem o 44 000 Kč. U této akce dochází k navýšení
příspěvku na provoz o 144 000 Kč a ke snížení investičního příspěvku o
100 000 Kč.
- „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“ o 366 000 Kč. Zapojované výdaje jsou ve formě
investičního příspěvku zřizovatele.
Zdrojem navýšení výdajů u těchto akcí v celkové výši 410 000 Kč jsou výdaje
přesunuté v rámci Fondu ZK z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (Odbor
strategického rozvoje kraje).
Původní rozložení výdajů vycházelo z hrubých předpokladů pro účely začlenění
akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.
Aktualizované údaje vychází ze schvalovaných investičních záměrů akcí a
připravovaných projektových žádostí do IROP – výzva č. 67.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

7. 6. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:

Odbor strategického rozvoje kraje

projednáno s dotčeným odborem dne:

7. 6. 2017

s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí
Mgr. Milan Filip
.............................................................

Příloha č. 0555-17-P07
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
a financování:
.............................................................

