Příloha č. 0521-18-P12

Rozpočtové opatření č. RZK/0129/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVIDH
název RO:
stručný popis:

RZK/0129/2018
Přesun finančních prostředků ve výši 524 000 Kč z běžných do kapitálových výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u
akce „Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna pro výuku
přírodovědných předmětů“.
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OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro
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OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro
přír.předm.

0

0

Celkem

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna
pro výuku přírodovědných předmětů“.
U této akce dochází v roce 2018 ke snížení účelového příspěvku na provoz o 53 000 Kč,
návratné finanční výpomoci neinvestiční o 471 000 Kč a ke zvýšení návratné finanční
výpomoci investiční o 524 000 Kč. K těmto změnám dochází z důvodu upřesnění
prováděných stavebních úprav a pořizovaného vybavení po doprojektování – blíže viz
schvalovaný dodatek č. 2 investičního záměru.
V rámci celé akce dochází ke zvýšení podílu PO o 53 tis. Kč a snížení podílu ZK o 53 tis.
Kč. Celkové výdaje ani předpokládaná dotace z IROP se nemění.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
31. 5. 2018

podpis vedoucího odboru:

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:
.............................................................

