Příloha č. 044-18-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0117/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DWWVW
název RO:
stručný popis:

RZK/0117/2018
Přesun finančních prostředků ve výši 105 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 z ORG 8992 - Financování
krajských rozvojových na zajištění financování projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve
Zlínském kraji“ v návaznosti na předkládané schválení projektového rámce a připravovanou projektovou
žádost.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Financování krajských rozvojových
projektů

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u
projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“
v návaznosti na předkládané schválení projektového rámce a připravovanou
projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy č. 030_18_080 z Operačního
programu Zaměstnanost.
Předmětem projektu je nastavení strategického řízení a zavedení chytré veřejné
správy na území Zlínského kraje (realizací dojde k zajištění zpracování
sektorových koncepčních dokumentů a k nastavení ucelené strategie).
Předpokládaný rozpočet projektu je 10 105 000 Kč, z toho 10 000 000 Kč
způsobilé výdaje a 105 000 Kč nezpůsobilé výdaje na zpracování projektové
žádosti. Projekt bude realizován v letech 2019-2021, výdaj za zpracování
projektové žádosti vznikne v roce 2018.
Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2018 ve výši
105 000 Kč je kryto z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
17. 5. 2018

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
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
.............................................................
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(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

