Příloha č. 1170-17-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0240/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJ7ZI
název RO:
stručný popis:

RZK/0240/2017
Úprava výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol
zřizovaných Zlínským krajem“ a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským
krajem“.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

8314150004 236 0200 006172 5169 000000000 0008314150004

0

-12 000 Zvýšení kyberb.v org.zřiz.ZKsloučeno s 8314150003

8314150004 236 0200 006172 5169 107100990 0008314150004

0

-36 300 Zvýšení kyberb.v org.zřiz.ZKsloučeno s 8314150003

8314150004 236 0200 006172 5169 107117015 0008314150004

0

-18 150 Zvýšení kyberb.v org.zřiz.ZKsloučeno s 8314150003

8314150004 236 0200 006172 5169 107517016 0008314150004

0

-308 550 Zvýšení kyberb.v org.zřiz.ZKsloučeno s 8314150003

8314150003 236 0200 006172 5169 107100990 0008314150003

0

-36 300 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.
organizací zřiz. ZK

8314150003 236 0200 006172 5169 107117015 0008314150003

0

-18 150 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.
organizací zřiz. ZK

8314150003 236 0200 006172 5169 107517016 0008314150003

0

-308 550 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.
organizací zřiz. ZK

70891320

236 0200 006172 5901 000000000 0008992000000

Celkem

zdůvodnění:

0
0

738 000 Financování krajských
rozvojových projektů
0

V RZK dne 10. 7. 2017 byly schváleny projektové rámce pro projekty „Zvýšení
kybernetické bezpečnosti středních škol zřizovaných Zlínským krajem“ (ORG
831415003) a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných
Zlínským krajem“ (ORG 8314150004). Při přípravě projektové žádosti došlo ke
sloučení těchto dvou projektů v jeden s názvem „Zvýšení kybernetické
bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“
(ORG 831415003). Název projektu pod ORGem 8314150004 byl změněn na
„Zvýšení kyberb. v org. zřiz. ZK-sloučeno s 831415003“ a nebude pod ním
žádný projekt realizován. Z tohoto důvodu rozpočtové opatření řeší snížení
výdajů v roce 2017 ve výši 375 tis. Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu
„Zvýšení kyberb. v org. zřiz. ZK-sloučeno s 831415003“.
Dále rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u
projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem“, kde v roce 2017 dochází ke snížení NIV výdajů o
363 tis. Kč. K těmto změnám dochází v souvislosti se zpracovanou Studií
proveditelnosti, která upřesňuje věcný a časový rozsah akce – blíže viz
schvalovaný investiční záměr.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 738 tis. Kč je převáděno na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
Celkem za oba sloučené projekty dochází ke snížení celkových výdajů o
5 676 tis. Kč, snížení podílu ZK o 580 tis. Kč a snížení příjmů v podobě dotace
o 5 096 tis. Kč.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
30. 11. 2017

Příloha č. 1170-17-P03
podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

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

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

