Příloha č. 1199-17-P01

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0244/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJ7RM
název RO:
RZK/0244/2017 - Dotace z VPS - Vrbětice - rozpočtové opatření
stručný popis: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 3 535 723,- Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR
v rámci odboru Kancelář hejtmana v souvislosti s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné
a osobní pomoci v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích.
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Celkem

výdaje

3 535 723

poznámka
0 Dotace z VPS

0 3 535 723 Podpora v krizových situacích
3 535 723 3 535 723

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 535
723,- Kč o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v rámci odboru Kancelář
hejtmana. Jedná se o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS – Rezerva na řešení
krizových situací jejich předcházení a odstraňování jejich následků dle zákona č.
240/2000 Sb. Mimořádná neinvestiční dotace ve výši 3 535 722,04 Kč je účelově určena
státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. na úhradu nákladů spojených
s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích za období 1. 7. – 30. 9. 2017.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
8. 12. 2017
Ing. Filouš František
.............................................................

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

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

