Příloha č. 1112-17-P05

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0223/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJ1UD
název RO:

RZK/0223/2017

stručný popis: Navýšení sekce Fondu Zlínského kraje "Individuální podpora – Kultura“ o 220.000,- Kč ke krytí žádosti
o poskytnutí individuální podpory pro Moravské zemské muzeum, p. o. a pro Moravskou gobelínovou
manufakturu, spol. s r.o. Finanční prostředky se přesouvají po dohodě s odborem Kancelář hejtmana
ze sekce fondu "Individuální podpora KH"

Třídění podle rozpočtové skladby
příjmy

výdaje

poznámka
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POL
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006409

5222

000000000

0008821000000

0 -220 000 Fond ZK - Individuální podpora KH
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0
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000000000
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0

Celkem

80 000 Fond ZK - Individuální podpora Kultura - Moravská gobelínová
manufaktura
140 000 Fond ZK - Individuální podpora Kultura - Moravské zemské muzeum

0

0

zdůvodnění:

Navýšení sekce Fondu Zlínského kraje "Individuální podpora – Kultura o
220.000,- Kč ke krytí žádosti o poskytnutí individuální podpory pro Moravské
zemské muzeum, p. o. na realizaci akce „Prezentace muzeí Zlínského kraje
v rámci 200. výročí založení Moravského zemského muzea“ a pro Moravskou
gobelínovou manufakturu, spol. s r.o. na realizaci projektu „Předobraz a dílo –
umělec a dílna“. Finanční prostředky se přesouvají po dohodě s odborem
Kancelář hejtmana ze sekce fondu "Individuální podpora KH" (ORG 8821).

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor kultury a památkové péče

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor kancelář hejtmana

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

souhlasí / nesouhlasí
Ing. František Filouš, vedoucí Odboru kancelář hejtmana
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování odboru ekonomického

souhlasí / nesouhlasí

projednáno dne:
podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
schváleno dne:

Příloha č. 1112-17-P05
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

