Příloha č. 0575-17-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0115/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJMV5
název RO:

RZK/0115/2017

stručný popis: Přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 800 000 Kč z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor
strategického rozvoje kraje) do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) na zajištění financování akce
„Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“; přesun mezi běžnými
a kapitálovými výdaji ve výši 600 000 Kč v rámci uvedené akce.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

70891320 236 0120 006172 6901 000000000 0008993000000

0

-800 000 Nové projekty EU

70891320 236 0200 003315 5331 000000000 0008314110310

0

-600 000 MJVM – zachování a rozvoj
areálu na Ploštině

70891320 236 0200 003315 6351 000000000 0008314110310

0

1 400 000 MJVM – zachování a rozvoj
areálu na Ploštině

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 800 000 Kč
z ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje)
do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů). Tyto finanční prostředky se
zapojí do výdajů roku 2017 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Muzeum
jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ a to k
navýšení investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele. Důvodem je zvýšení
předpokládaných nákladů za zpracování projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro podání žádosti o dotaci do IROP. Rozpočtové opatření dále řeší
snížení příspěvku na provoz o 600 000 Kč a zapojení těchto finančních
prostředků do výdajů v podobě investičního příspěvku vzhledem ke
schvalovanému usnesení Rady ZK stanovujícího datum zahájení pořizování
dlouhodobého majetku u této akce.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

15. 6. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:

Odbor strategického rozvoje kraje

projednáno s dotčeným odborem dne:

15. 6. 2017

s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

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

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

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

Příloha č. 0575-17-P03

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

