Příloha č. 0950-17Z-P09

Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJF49
název RO:

ZZK/0022/2017

stručný popis:

Převod finančních prostředků ve výši 41 984 000,- z rozpočtu ORJ 140 roku 2017 do rozpočtového
výhledu na rok 2018 z důvodu posunu prací a realizace akcí reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004326090000

0

-3 069 000 UH nemocnice - centrální
objekt II. etapa

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004326100000

0

-5 000 000 UH nemocnice rekonstrukce budovy 14 TRN

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004327010000

0

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432609

0

3 069 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu následujícího roku

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432610

0

5 000 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu následujícího roku

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432701

0

30 915 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu následujícího roku

70891320

231

0140 003522 6121 000000000 0004323000000

0

-3 000 000 KM nemocnice - investiční
akce

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007999432316

0

Celkem

zdůvodnění:

výdaje

0

poznámka

-30 915 000 VS nemocnice - interní
pavilon

3 000 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu následujícího roku
0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu 2017
do rozpočtového výhledu na rok 2018, a to 30 915 000,- Kč u akce „VS
nemocnice – výstavba interního pavilonu“, 3 069 000,- Kč u akce „UH
nemocnice - centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“ na základě aktualizace
platebního kalendáře, která zohledňuje skutečný postup stavebních prací.
Dané přesuny jsou v souladu se změnami struktur nákladů investičních záměrů
akcí (č. 694/3/170/119/06/10-15/09/17/S a č. 1200/3/170/202/05/1603/09/17/S). Rozpočtovým opatřením dochází také k přesunu finančních
prostředků ve výši 5 000 000,- Kč určených na plánovanou akci reprodukce
investičního majetku „UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN“, u které
dochází k posunu zahájení realizace 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.
Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3 000 000,- Kč určených
na akci „Kroměřížská nemocnice a. s. - Parkoviště u budovy F“ z rozpočtu ORJ
140 roku 2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018 na krytí dané akce v roce
2018, v souladu s investičním záměrem akce č. 1370/170/09/17, který je dne
2. 10. 2017 předkládán Radě ZK ke schválení.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Odbor investic

datum zpracování:

25. 9. 2017

podpis vedoucího odboru:

Ing. Štábl Milan MBA
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Příloha č. 0950-17Z-P09
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

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

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

