Příloha č. 0815-17-P10

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0169/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJIF5
název RO:

RZK/0169/2017

stručný popis: Snížení výdajů celkem o 418 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u tří akcí v oblasti školství
spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí a jejich přesun do roku 2018.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

SU

ORJ

ODPA

70891320 236

0200

003121 6351 000000000 0008313071205

0

-220 000 Gymn. a Jazyková škola Zlín revitalizace oken

70891320 236

0030

006172 5901 000000000 0008997008992

0

220 000 Přesun čerpání Fondu ZK do
následujících let

70891320 236

0200

003122 6351 000000000 0008313073208

0

-58 000 SPŠ st. Val. Mez. - zateplení
spr. budovy Vrbenská

70891320 236

0030

006172 5901 000000000 0008997008992

0

58 000 Přesun čerpání Fondu ZK do
následujících let

70891320 236

0200

003122 6351 000000000 0008313074232

0

70891320 236

0030

006172 5901 000000000 0008997008313

0

Celkem

0

-140 000 SZŠ Kroměříž - zateplení
budovy školy
140 000 Přesun čerpání Fondu ZK do
následujících let
0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v podobě
investičního příspěvku zřizovatele u následujících akcí:
- „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“ – snížení výdajů o
220 000 Kč a jejich přesun k čerpání do roku 2018 na ORG 8992 – Financování
krajských rozvojových projektů.
- „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“ snížení výdajů o 58 000 Kč a jejich přesun k čerpání do roku 2018 na ORG
8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
- „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“ – snížení výdajů o 140 000 Kč a jejich
k čerpání do roku 2018.
Původní výše výdajů a příjmů za období let 2017 až 2019 vycházela z hrubých
předpokladů pro účely začlenění akcí do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaných
investičních záměrů akcí a připravovaných projektových žádostí do OPŽP –
výzva č. 70.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

7. 9. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

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

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................

Příloha č. 0815-17-P10

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

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

