Příloha č. 0379-18-P10

Rozpočtové opatření č. RZK/0103/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DWEOD
název RO:
stručný popis:

RZK/0103/2018
Přesun finančních prostředků ve výši 2 775 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140 z důvodu zajištění
finančního krytí akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce ústředního vytápění v budově
Ubytovny Na Nožkách“ a dalšího technického zhodnocení v souladu se změnou č. 2 plánu oprav a TZ u
nemovitostí ZK pronajatých UHN na rok 2018.
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka

70891320 231 0140 003522 5171 000000000 0003052000000

0

-2 775 000 Úpravy majetku pronajatého nemocnicím

70891320 231 0140 003522 6121 000000000 0003052000000

0

2 775 000 Úpravy majetku pronajatého nemocnicím

Celkem

zdůvodnění:

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

0

0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 775 000,- Kč
v rámci rozpočtu ORJ 140, a to z neinvestičních výdajů do investičních závazného
ukazatele ORGu 3052 – Úpravy majetku pronajatého nemocnicím, z důvodu zajištění
finančního krytí investičního záměru akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce ústředního vytápění v budově Ubytovny Na Nožkách“ (2 403 000,- Kč) a
krytí technického zhodnocení „UHN – Budova kuchyně na parcele číslo 2637 k. ú.
Uherské Hradiště – vybudování krycí stěny na snížení nadlimitní hlučnosti
vzduchotechnického zařízení“ (372 000,- Kč), v souladu se změnou č. 2 plánu oprav a
technického zhodnocení u nemovitostí Zlínského kraje pronajatých Uherskohradišťské
nemocnici a. s. na rok 2018, která je dne 7. 5. 2018 společně s investičním záměrem
předkládána Radě ZK ke schválení.

Odbor investic
26. 4. 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:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

