Příloha č. 0876-17-P02

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0178/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJC4U
název RO:

RZK/0178/2017

stručný popis: Snížení výdajů celkem o 33 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ a jejich přesun
do následujících let.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

SU

ORJ

ODPA

70891320 236

0200

003315 5651 000000000 0008314040310

0

-67 000 MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist.
a manip. techn.

70891320 236

0200

003315 6451 000000000 0008314040310

0

34 000 MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist.
a manip. techn.

70891320 236

0030

006172 5901 000000000 0008997008314

0

33 000 Přesun čerpání Fondu ZK do
následujících let

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 33 000 Kč v rámci Fondu ZK,
ORJ 200 u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře
Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“. U této akce
dochází ke snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 67 000 Kč a
navýšení investiční návratné finanční výpomoci o 34 000 Kč. Výdaje ve výši
33 000 Kč se převádí k čerpání do let 2018 a 2019. Důvodem je změna
celkových investičních a neinvestičních nákladů i zdrojů akce a snížení
celkových nákladů – blíže viz Změna struktury nákladů a zdrojů financování
akce.
V rámci akce dochází za celou dobu její realizace ke snížení celkových nákladů
o 36 tis. Kč, dotace z IROP o 34 tis. Kč a vlastní zdroje příspěvkové organizace
o 2 tis. Kč. Celkový podíl ZK zůstává nulový.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

20. 9. 2017

podpis vedoucího odboru:

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

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:

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

Příloha č. 0876-17-P02
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

