Příloha č. 0128-18-P02

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0032/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIQ9S
název RO:
stručný popis:

RZK/0032/2018
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 ve výši 12 194 368,- Kč a zapojení
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 v rámci Zaměstnaneckého fondu ZK ve výši
5 961 042,- Kč.
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12 194 368 Finanční vypořádání se SR
18 155 410

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku
2017 v rámci Zaměstnaneckého fondu do rozpočtu roku 2018 ve výši
5 961 042,- Kč a finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017
ve výši 12 194 368,- Kč. Jedná se o účelová dotace, které zůstaly nevyčerpané
k 31. 12. 2017 a to:
- podpora koordinátorů romských poradců ve výši 3 984,- Kč
- příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)
ve výši 42 175,- Kč
- transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc ve výši 1 619 400,- Kč
- zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez
odborného dohledu ve výši 1 624 404,- Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 30 000,- Kč
- krizové situace 2017 (mimo povodní) ve výši 8 844 300,- Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
ve výši 29 105,- Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ve výši
1 000,- Kč.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Odbor ekonomický
5. 2. 2018

podpis vedoucího odboru:

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

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

Odbor Kancelář ředitele
5. 2. 2018

podpis vedoucího odboru:

Ing. Kedra Petr

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0128-18-P02
projednáno dne:
podpis:

Ing. Bajerová Anna

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

