Příloha č. 0054-18-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIXX3
název RO:
stručný popis:

RZK/0010/2018
Zapojení výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „E-Mobilita Zlínského kraje“
v návaznosti na předkládané schválení projektového rámce a připravovanou projektovou žádost v rámci
vyhlášené výzvy č.11/2017 z Národního programu Životního prostředí.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS
70891320

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

-395 000 Financování krajských rozvojových
projektů

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

8262010000 236 0200 002299 5169 000090002 0008262010000

0

276 000 E-Mobilita Zlínského kraje

8262010000 236 0200 002299 5169 000000990 0008262010000

0

69 000 E-Mobilita Zlínského kraje

8262010000 236 0200 002299 5169 000000000 0008262010000

0

50 000 E-Mobilita Zlínského kraje

Celkem

0

zdůvodnění:

0

návaznost na usnesení č.:

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ
200, u projektu „E-Mobilita Zlínského kraje“ v návaznosti na předkládané
schválení projektového rámce a připravovanou projektovou žádost v rámci
vyhlášené výzvy č.11/2017 z Národního programu Životního prostředí.
Předmětem projektu je podpořit technologie, které mají potenciál vyřešit
značnou část problémů, které s sebou přináší doprava ve velkých městech
realizací osvěty a propagace.
Předpokládaný rozpočet projektu je 1 200 000 Kč, z toho 1 150 000 Kč způsobilé
výdaje a 50 000 Kč nezpůsobilé výdaje. Míra podpory činí 80 % ze státního
rozpočtu (SR) a 20 % spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje. Řídícím
orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Podrobněji viz projektový rámec.
Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 395 000 Kč je kryto ORG 8992 – Financování
krajských rozvojových projektů.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor řízení dotačních programů
11. 1. 2018
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Ing. Anna Bajerová

.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

Příloha č. 0054-18-P03
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

