Příloha č. 0203-18-P01

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0061/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIVXH
název RO:
stručný popis:

RZK/0061/2018
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 150 v rámci Fond ZK – Programová podpora - Mládež a sport
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 380 427,- Kč na zajištění programu v
oblasti mládeže a sportu "Podpora mládeže na krajské úrovni".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS
70891320

SU
236

ORJ ODPA POL
UZ
ORG
0150 000000 4116 000033064 0008514000000

příjmy
380 427

70891320

236

0150 003419 5222 000033064 0008514000000

0

Celkem

zdůvodnění:

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

380 427

výdaje

poznámka
0 Fond ZK - Programová
podpora - Mládež a sport dotace z MŠMT - Naplňování
Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni
380 427 Fond ZK - Mládež a sport Podpora práce s mládeží
380 427

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu ORJ 150 - Fond ZK – Programová
podpora - Mládež a sport o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT
ve výši 380 427,- Kč na zajištění programu v oblasti mládeže a sportu "Podpora
mládeže na krajské úrovni" (ORG 8514 - Podpora práce s mládeží).
Celková výše finanční alokace programu je 550 427,- Kč, z toho 170 000,- Kč
je kryto z rozpočtu Zlínského kraje a 380 427,- Kč ze zdrojů MŠMT ČR.
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo Rámec Programu MaS04-18 s názvem
"Podpora mládeže na krajské úrovni" dne 5. 2. 2018, usnesení č.0305/Z11/18.
ZZK dne 5. 2. 2018, číslo usnesení 0305/Z11/18
Odbor školství, mládeže a sportu
1. 3. 2018
PhDr. Stanislav Minařík
.............................................................

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)
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
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