Příloha č. 0735-17-P02

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0142/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJKPD
název RO:

RZK/0142/2017

stručný popis :

Přesun fin. prostředků z ORJ 120 - odbor strategického rozvoje kraje do rozpočtu ORJ 210 - odbor
řízení lidských zdrojů, za účelem úhrady odměna za zpracování Koncepce účinnější péče o radiční
rukodělnou výrobu ve ZK na roky 2018-2025.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

70891320

231

0120 003329 5166 000000000 0003030010000

ODPA

POL

UZ

ORG

0

-100 000 Koncepce KUL

70891320

231

0120 002399 5169 000000000 0003030010000

0

-100 000 Koncepce ŽPZE

70891320

231

0210 006172 5021 000000000 0002000000000

0

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999200000

0

Celkem

zdůvodnění:

příjmy

0

výdaje

poznámka

105 000 KÚ - osobní výdaje
95 000 Převod prostředků rozpočtu odboru
do rozpočtu násl. roku
0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z ORJ 120 do rozpočtu
ORJ 210 za účelem úhrady odměn za zpracování Koncepce účinnější péče o
tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025. Původní záměr
zpracování koncepce externí firmou není optimální a bylo přistoupeno ke
zpracování dokumentu ve vlastní režii. Na zpracování dokumentu se budou
podílet odborní kurátoři příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského
kraje a další odborní pracovníci spolupracujících institucí. Finanční prostředky
ve výši 200 000,- Kč alokované na zpracování koncepčního dokumentu budou
vypláceny konkrétním odborným pracovníkům na základě Dohody
o provedení práce z rozpočtu odboru ŘLZ.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor ŘLZ

datum zpracování:

7.8.2017

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
dotčený odbor / odbory:

Odbor strategického rozvoje kraje

projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

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

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:
.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

Příloha č. 0735-17-P02
.............................................................

