Příloha č. 0012-18-P04

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0004/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIUJM
název RO:
stručný popis:

RZK/0004/2018
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ORJ 140
v celkové výši 2 234 000,- Kč na zajištění krytí akcí "DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech,
rekonstrukce" a "Muzeum JVM ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS
70891320

SU
231

ORJ ODPA POL
UZ
ORG
0030 000000 8115 000000000 0005002010000

příjmy
2 059 000

70891320

231

0140 003315 5171 000000000 0004108000000

0

70891320

231

0030 000000 8115 000000000 0005002010000

175 000

70891320

231

0140 004357 6121 000000000 0004215000000

0

27 000 DZP Velehrad - oprava
střech, rekonstrukce

70891320

231

0140 004357 5169 000000000 0004215000000

0

148 000 DZP Velehrad - oprava
střech, rekonstrukce
2 234 000

Celkem

zdůvodnění:

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

2 234 000

výdaje

poznámka
0 Použití volných
prostředků z minulých let

2 059 000 Hrad Malenovice statické zajištění hradu
0 Použití volných
prostředků z minulých let

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků
z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ORJ 140 v celkové výši
2 234 000,- Kč.
1. Přesun finančních prostředků ve výši 175 000,- Kč do rozpočtu 2018
na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem krytého závazku, a to akce
"DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce". Daný přesun
je v souladu se změnou struktury nákladů a zdrojů financování akce
(investiční záměr č. 1248/3/100/153/08/16-05/12/17/S).
2. Přesun finančních prostředků ve výši 2 059 000,- Kč do rozpočtu 2018
na krytí v roce 2017 schváleného a rozpočtem krytého závazku, a to akce
„Muzeum JVM ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění".
Uvedený přesun je v souladu s dodatkem č. 4 investičního záměru
č. 1191/3/090/069/05/16-04/12/17, který je předkládán Radě ZK dne
15. 1. 2018 ke schválení.
Odbor investic
4. 1. 2018
Ing. Štábl Milan MBA
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

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

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0012-18-P04
podpis:

Ing. Bajerová Anna

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

