Příloha č. 0411-18-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0109/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DWWT6
název RO:
stručný popis:

RZK/0109/2018
Snížení příjmů o 1 700 000 Kč a výdajů o 1 048 510 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Podpora
biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

8313030000 236 0200 000000 4116 106515011 0008313030000

-1 700 000

0 Podpora biodiverzity v EVL ZK

8313030000 236 0200 003742 5169 106100990 0008313030000

0

-765 000 Podpora biodiverzity v EVL ZK

8313030000 236 0200 003742 5169 106515011 0008313030000

0

-283 510 Podpora biodiverzity v EVL ZK

70891320 231 0030 000000 8115 000000000 0005002190000
Celkem

651 490
-1 048 510

0 Použití volných prostředků z min. let
-1 048 510

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu
„Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“. Příjmy se
v roce 2018 snižují celkem o 1 700 000 Kč a výdaje se snižují celkem o 1 048 510 Kč.
Vzniklé saldo v rámci rozpočtu projektu v roce 2018 ve výši 651 490 Kč bude kryto
použitím volných prostředků z minulých let.
Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů projektu a změny míry
financování (původní míra podpory 85 % dotace, 15 % vlastní zdroje, nově 100 %
dotace), a to v návaznosti na dopracování a schválení projektové žádosti poskytovatelem
dotace. Podrobněji viz související předložená změna projektového rámce.
Celkové výdaje projektu za období 2018 až 2022 se snižují o 33 111 Kč, celkové příjmy
v podobě předpokládané výše dotace se navyšují o 2 066 889 Kč a celkový podíl ZK se
snižuje o 2 100 000 Kč.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor řízení dotačních programů
9. 5. 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
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

