Příloha č. 0233-18-P02

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0077/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIWAH
název RO:
stručný popis:

RZK/0077/2018
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 5 717 000,- Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu
roku 2018 ORJ 140, přesun v rámci rozpočtu ORJ 140 a přesun finančních prostředků ve výši 23 010
000,- Kč do střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 roku 2019 z důvodu zajištění finančního krytí akce
„KM nemocnice a. s. - přístavba budovy A“.
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Celkem

zdůvodnění:

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

výdaje

5 717 000

poznámka
0 Použití volných prostředků z
minulých let

23 010 000 Převod prostředků odboru do
rozpočtu následujícího roku
5 717 000

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši
5 717 000,- Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ORJ 140 na krytí
v roce 2017 schváleného a rozpočtem 2017 krytého závazku, a to „KM
nemocnice a. s. - přístavba budovy A“.
Radě ZK je dne 26. 3. 2018 předkládán ke schválení dodatek č. 4 investičního
záměru dané akce, jímž dochází kromě přesunu finančních prostředků v letech
také k navýšení celkových nákladů akce o 31 019 000,- Kč. Navýšení je kryto
finančními prostředky převáděnými z ORGu 4300 – Oblast zdravotnictví ve výši
29 019 000,- Kč a dále finančními prostředky ze střednědobého výhledu
rozpočtu ORJ 140 roku 2019. V souladu se strukturou nákladů dodatku
investičního záměru, rozložením financování akce v letech, dochází také
k přesunu finančních prostředků ve výši 23 010 000,- Kč z roku 2018 do
střednědobého výhledu rozpočtu roku 2019.
Odbor investic
19. 3. 2018
Ing. Štábl Milan MBA
.............................................................

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

Příloha č. 0233-18-P02
podpis:

Ing. Bajerová Anna

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

