Příloha č. 0360-17Z-P06

Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJYL7
název RO:

ZZK/0005/2017

stručný popis:

Převod finančních prostředků ve výši 72 500 000,- Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtového výhledu na
roky 2018 a 2020 z důvodu posunu realizace investičních akcí "UH nemocnice - rekonstrukce budovy
14 - TRN" a "KNTB, a. s. - centrální objekt".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004326100000

0

-25 000 000 UH nemocnice rekonstrukce budovy 14 TRN

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004321000000

0

-47 500 000 KNTB, a. s. - centrální objekt

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432610

0

25 000 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu násl. roku

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432100

0

47 500 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu násl. roku

Celkem

zdůvodnění:

výdaje

0

poznámka

0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 72 500 000,- Kč
z rozpočtu 2017 do rozpočtového výhledu z důvodu posunutí realizace akcí
v oblasti zdravotnictví, a to:
- „UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN“ ve výši 25 000 000,- Kč
z důvodu posunu zahájení realizace akce na rok 2018. Akce je vázána na
realizaci akce „UH nemocnice – Centrální objekty – II. etapa“, po jejímž
dokončení bude uvolněna budova stávající interny, kam bude možno
přestěhovat provoz z objektu TRN.
- „KNTB, a. s. – centrální objekt“ ve výši 47 500 000,- Kč do rozpočtového
výhledu na rok 2020. Dodnes nebyl schválen investiční záměr akce z důvodu
nesplnění podmínky pro realizaci centrálního objektu ze strany KNTB (KNTB
dokončí jako investor realizaci 0. etapy) tím, že dosud nebyla uzavřena úvěrová
smlouva na financování 0. etapy, kterou je podmíněna revize stávající
projektové dokumentace.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

13. 3. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Hudec Milan
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

Ing. Zmeková Alena
.............................................................

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

