Příloha č. 0452-18-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0127/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIMAF
název RO:

RZK/0127/2018 - Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního programu na
podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2018

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana z
akce "Projekt ZK - Prevence kriminality" na akci "Projekty MPSV" v souvislosti s přípravou projektu ZK Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018.
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka

Fond ZK - Projekt ZK - prevence
-120 000
kriminality

70891320

236 0020 004349 5169 000000000 0008030180000

0

70891320

236 0020 004379 5164 000000000 0008261010000

0

10 000 Fond ZK - projekty MPSV

70891320

236 0020 004379 5169 000000000 0008261010000

0

45 000 Fond ZK - projekty MPSV

70891320

236 0020 004379 5175 000000000 0008261010000

0

65 000 Fond ZK - projekty MPSV

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK
v rámci odboru Kancelář hejtmana z akce "Projekt ZK - Prevence kriminality" na akci
"Projekty MPSV" v souvislosti s přípravou projektu ZK - Aktivní senioři ve Zlínském kraji
2018. Tento projekt bude podán do vyhlášené výzvy MPSV ČR – Dotační řízení na
podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. V rámci projektu bude kraj realizovat
aktivity, které podpoří aktivní život seniorů, jejich informovanost, vzájemné setkání a
posilování kontaktů, jak formou krajské konference, tak společně s konkrétními
seniorskými organizacemi v kraji.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
28. 5. 2018
Ing. Filouš František
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
28. 5. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

