Příloha č. 0588-18-P22

Rozpočtové opatření č. RZK/0153/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVEVR
název RO:
stručný popis:

RZK/0153/2018
Úprava výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schvalováním dodatků investičních záměrů
akcí „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů
Elektrotechnika a Elektrikář“ a “SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0200 003122 6351 000000000 0008314074229

0

1 800 000 SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008314074229

0

1 007 000 SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří

70891320

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002190000

1 007 000

70891320

236 0200 003122 5331 000000000 0008314073209

0

-2 000

SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a
modernizace

70891320

236 0200 003122 6351 000000000 0008314073209

0

1 251 000

SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a
modernizace

70891320

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

-1 249 000

Financování krajských rozvojových
projektů

1 007 000

1 007 000

Celkem

zdůvodnění:

-1 800 000

Financování krajských rozvojových
projektů

0 Použití volných prostředků z min. let

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u
následujících akcí:
1. „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace
laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“. U této akce dochází v roce
2018 k navýšení výdajů o 1 007 000 Kč v podobě návratné finanční výpomoci
– investiční a navýšení výdajů o 1 800 000 Kč v podobě investičního
příspěvku. Důvodem těchto změn je navýšení nákladů na stavební práce dle
doplnění v projektové dokumentaci – blíže viz schvalovaný dodatek č. 3
investičního záměru akce. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 807 000 Kč
je kryto převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových
projektů ve výši 1 800 000 Kč a saldo ve výši 1 007 000 Kč je kryto použitím
volných prostředků minulých let. V rámci celé akce dochází ke zvýšení
celkových výdajů o 2 802 tis. Kč, předpokládaná výše dotace IROP se
nemění, podíl PO se zvyšuje o 1 002 tis. Kč a podíl ZK o 1 800 tis. Kč.

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

2. “SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“.
U této akce dochází k navýšení výdajů o 1 251 000 Kč v podobě investičního
příspěvku a snížení výdajů o 2 000 Kč v podobě účelového příspěvku na
provoz. Důvodem těchto změn je navýšení ceny stavebních prací po
vysoutěžení dodavatele stavby a vyplývající úprava poměru INV a NIV výdajů
– blíže viz schvalovaný dodatek č. 2 investičního záměru akce. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK ve výši 1 249 000 Kč je kryto převodem výdajů v rámci Fondu
ZK z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. V rámci celé
akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 1 249 tis. Kč, předpokládaná
výše dotace IROP a podíl PO se nemění, podíl ZK se zvyšuje o 1 249 tis. Kč.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
3. 7. 2018
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................
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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

.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

