Příloha č. 0782-17-P01

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0156/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJIQM
název RO:

RZK/0156/2017

stručný popis: Přesun finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z rozpočtu odboru investic (ORJ 140) do rozpočtového
výhledu ORJ 140 na rok 2018 v souvislosti se schvalovanou změnou struktury nákladů a zdrojů
financování IZ akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění"

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320 231 0140 003315 5169 000000000 0004108000000

0

-145 389 Hrad Malenovice - statické
zajištění hradu

70891320 231 0140 003315 5171 000000000 0004108000000

0

-4 854 611 Hrad Malenovice - statické
zajištění hradu

70891320 231 0030 006172 5901 000000000 0007999410800

0

3 034 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu násl.roku

70891320 231 0030 006172 5901 000000000 0007999920000

0

1 966 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu násl.roku

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč
určených na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - statické zajištění" do rozpočtového výhledu odboru investic na krytí
dané akce v roce 2018 (3 034 000 Kč) v souladu se změnou struktury nákladů a
zdrojů IZ akce č. 1191/3/090/069/05/16 – 03/08/17/S. Úspora akce ve výši
1 966 000 Kč vzniklá vysoutěžením nižších cen bude použita na dokrytí akce
reprodukce investičního majetku v oblasti školství v roce 2018.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

25. 8. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

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

Příloha č. 0782-17-P01
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

