Příloha č. 0143-18-P19

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0046/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DWW4N
název RO:
RZK/0046/2018
stručný popis: Zapojení finančních prostředků ve výši 2 711 264 Kč - nenaplněných příjmů (2 851 000 Kč)
a nevyčerpaných výdajů (139 736 Kč) v roce 2017 a úprava příjmů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce
„ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie.“

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

70891320 231 0030 000000 8115 000000000 0005002018313 -2 711 264

0 Použití volných prostředků z min. let

70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008313004213

0 ZŠ praktická a spec. Kroměřížrealizace úspor en.

Celkem

zdůvodnění:

2 711 264
0

0

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 2 711 264 Kč nenaplněných příjmů (2 851 000 Kč) a nevyčerpaných výdajů (139 736 Kč)
v roce 2017 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „ZŠ praktická a ZŠ speciální
Kroměříž - realizace úspor energie.“ Z důvodu posunu termínu ukončení akce
obdržela příspěvková organizace dotaci z OPŽP až na začátku roku 2018, a
proto nesplatila poskytnutou NFV ve výši 2 711 264 Kč v roce 2017.
V návaznosti na to u této akce dochází k zapojení příjmů v podobě vratky NFV
ve výši 2 711 264 Kč, blíže viz schvalovaný dodatek č. 4 investičního záměru.
V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 139 tis. Kč, snížení
příjmů v podobě dotace o 303 tis. a zvýšení podílu PO o 164 tis. Kč, podíl ZK se
nemění.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

15. 2. 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
.............................................................

Příloha č. 0143-18-P19

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

