Příloha č. 1152-17-P13

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0241/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIZZF
název RO:

RZK/0241/2017 - Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních
osobních nákladů, změny příspěvků na provoz, změna fondu investic v roce 2017

stručný popis:

Úprava výše příspěvku na provoz u Sociálních služeb UH a dále této organizaci nařízený odvod z fondu
investic.

Třídění podle rozpočtové skladby
ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

NKS

SU

ORJ

70891320

231

0100 004399 2122 000000000 0006014000326

680 000

70891320

231

0100 004399 5331 000000000 0009100000000

0

70891320

231

0100 004339 5331 000000000 0009100000326

0

-50 000 Příspěvky a dotace PO Sociální služby UH

70891320

231

0100 004399 5331 000000000 0009100000326

0

950 000 Příspěvky a dotace PO Sociální služby UH

70891320

231

0100 004399 5331 000000000 0009100000000

Celkem

zdůvodnění:

0
680 000

0 Odvody PO
-270 000 Příspěvky a dotace PO - ostatní

50 000 Příspěvky a dotace PO - ostatní
680 000

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, předložila žádost
o navýšení příspěvku na provoz na náklady související se správou objektu
Velehrad-Salašská, který již není využíván k poskytování pobytové sociální
služby, a to ve výši 950.000 Kč. Poskytnutí příspěvku na provoz je navrhováno
ve výši 270.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje a zbývající část ve výši
680.000 Kč prostřednictvím nařízeného odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace a následným poskytnutím příspěvku ve stejné výši.
Organizace dále žádá o snížení příspěvku na provoz na financování zařízení
pro výkon pěstounské péče o 50.000 Kč z důvodu zrušení tohoto zařízení
v Bánově ke dni 31. 10. 2017.
Rozpočtové opatření tedy řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtu ZK na rok
2017 o 680.000 Kč v ORJ 100 s vazbou na nařízení odvodu z fondu investic
příspěvkové organizace a použití ve výdajích na navýšení příspěvku na provoz
o stejnou částku. Dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 270.000 Kč
na ORG 9100000326 Sociální služby Uherské Hradiště, snížení finančních
prostředků na ORGu 9100000326 Sociální služby Uherské Hradiště o 50.000
Kč a přesun těchto prostředků na ORG 9100000000 Příspěvky a dotace PO –
ostatní.
Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
5. 12. 2017

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Miklová Helena
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 1152-17-P13
projednáno dne:

5. 12. 2017

podpis:

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

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

