Příloha č. 0709-17-P06

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0143/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJR27
název RO:

RZK/0143/2017

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 4 924 000,- Kč z rozpočtu ORJ 170 do rozpočtu ORJ 140 na
zajištění finančního krytí akcí "Vsetínská nemocnice a. s. - budova T - stavební úpravy jídelny" a
"Kroměřížská nemocnice, a. s. - výměna výtahů č. K1255 a č. K1256 v budově B".

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

70891320

231

0170 003522 5171 000000000 0003052000000

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy
0

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004327160000

0

1 728 700 VS nemocnice - budova T jídelna

70891320

231

0140 003522 6122 000000000 0004327160000

0

795 300 VS nemocnice - budova T jídelna

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004323150000

0

2 400 000 KM nemocnice - budova B výměna výtahů

Celkem

zdůvodnění:

výdaje

0

poznámka

-4 924 000 Úpravy majetku ZK
pronajatého nemocnicím

0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 4 924 000,- Kč
z rozpočtu ORJ 170 (ORG 3052 – Úpravy majetku ZK pronajatého
nemocnicím) do rozpočtu ORJ 140 na zajištění finančního krytí akcí „Vsetínská
nemocnice a. s. – budova T – stavební úpravy jídelny“ (investiční záměr č.
1356/170/07/17) a „Kroměřížská nemocnice, a. s. – výměna výtahů č. K1255 a
č. K1256 v budově B“ (investiční záměr č. 1355/170/07/17).
Uvedené investiční záměry akcí jsou dne 21. 8. 2017 předkládány Radě ZK ke
schválení.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

7. 8. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Štábl Milan MBA
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor zdravotnictví

projednáno s dotčeným odborem dne:

7. 8. 2017

s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí
Ing. Muránsky Karol
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

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

Příloha č. 0709-17-P06
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

