Příloha č. 0060-18-P03

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0020/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIZQO
název RO:
stručný popis:

RZK/0020/2018 - Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2018
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 302 215 048,- Kč v rámci odboru sociálních věcí o
účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR dle rozhodnutí č.j. MPSV-2018/1599-221/14.
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poznámka
0 Ostatní dotace ze SR
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302 215 048

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Na základě Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období
roku 2018 (dále jen „Žádost ZK“) a následně Žádosti kraje o navýšení dotace
(č. 1) ze státního rozpočtu na období roku 2018 Ministerstvo práce a sociálních
věcí (dále jen „MPSV“) dne 3. ledna 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace na plnění
povinnosti kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“), na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich
výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona
o sociálních službách, a to „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2018“ (dále jen „Rozhodnutí“). Dotace
Zlínskému kraji byla poskytnuta v celkové maximální výši 1.012.750.048 Kč.
V rozpočtu ZK na rok 2018 jsou již rozpočtovány finanční prostředky ve výši
710.535.000 Kč. Na základě Rozhodnutí je Radě Zlínského kraje předkládáno
rozpočtové opatření, kterým se zapojují do kapitoly odboru sociálního, ORJ 100
zbylé finanční prostředky ve výši 302.215.048 Kč.
Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
18. 1. 2018

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Miklová Helena
.............................................................

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

18. 1. 2018

Příloha č. 0060-18-P03
podpis:

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

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

