Příloha č. 0619-17-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0122/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJMME
název RO:

RZK/0122/2017

stručný popis:

Úprava výdajů v rámci Fondu ZK v souvislosti se schvalovanými investičními záměry akcí z oblasti
zdravotnictví v rámci Operačního programu Životní prostředí - snížení investičních výdajů o 67 000 Kč
a jejich přesun do rezervy Nové projekty EU.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

8313050001 236 0200 003522 6121 106100990 0008313050001

0

-13 200 UH nemocnice-budova
patologie-real. úspor energie

8313050001 236 0200 003522 6121 106515974 0008313050001

0

-8 800 UH nemocnice-budova
patologie-real. úspor energie

8313050004 236 0200 003522 6121 106100990 0008313050004

0

-27 000 UH nemocnice-ubytovna-real.
úspor energie

8313050004 236 0200 003522 6121 106515974 0008313050004

0

-18 000 UH nemocnice-ubytovna-real.
úspor energie

70891320

236 0120 006172 6901 000000000 0008993000000

0

Celkem

0

67 000 Nové projekty EU
0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u níže
uvedených akcí z oblasti zdravotnictví v rámci ORG 8313 – Operační program
Životní prostředí.
U jednotlivých akcí dochází k následujícím úpravám výdajů:
a) snížení celkem o 22 000 Kč u akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
budova patologie - realizace úspor energie“ (ORG 8313050001);
b) snížení celkem o 45 000 Kč u akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie“ (ORG 8313050004).
Podkladem pro tyto změny jsou schvalované investiční záměry předmětných
akcí a schválené projektové žádosti o poskytnutí podpory podané do výzvy č. 39
Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Kladné saldo rozpočtu ZK za rok 2017 u těchto akcí činí celkem 67 000 Kč a
převádí se v rámci Fondu ZK na ORG 8993 – Nové projekty EU, ORJ 120 (odbor
strategického rozvoje kraje).
Dle schvalovaných investičních záměrů výše uvedených akcí činí
předpokládané výdaje sumárně 17 447 tis. Kč, dotace z OPŽP celkem 3 526 tis.
Kč a vlastní zdroje ZK 13 921 tis. Kč. Proti předpokládaným souhrnným
hodnotám finančních rámců schválených Radou ZK dne 12. 12. 2016 dochází
ke snížení celkových výdajů o 1 950 tis. Kč, dotaze z OPŽP o 115 tis. Kč a
vlastních zdrojů ZK o 1 835 tis. Kč.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

21. 6. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:

Odbor strategického rozvoje kraje

projednáno s dotčeným odborem dne:

21. 6. 2017

s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0619-17-P03
podpis vedoucího odboru:

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

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:
.............................................................

