Příloha č. 0638-18-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0155/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIN0M
název RO:

RZK/0155/2018 - Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření, zdravotnictví - změna
závazných ukazatelů na rok 2018

stručný popis:

Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 795.035 Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na
úhradu mimořádných výdajů vniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení
události po výbuších munice ve Vlachovicích - Vrběticích dle rozhodnutí čj. MF-15866/2018/1201-2.
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

70891320

231 0170 000000 4111 000098017 0006019000000

735 539

70891320

231 0170 003533 5331 000098017 0009100000309

0

70891320

231 0020 000000 4111 000098017 0006019000000

59 496

70891320

231 0020 005529 5213 000098017 0009849000000

0

Celkem

795 035

poznámka
0 Dotace z VPS

735 539 Příspěvky a dotace PO - ostatní
0 Dotace z VPS
59 496 Podpora v krizových situacích
795 035

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu Zlínského kraje ve výši
795.035 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana a odboru zdravotnictví o účelovou
neinvestiční dotaci z kapitoly VPS na úhradu mimořádných výdajů za provedení zimní
údržby v období 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 Správě a údržbě silnic Zlínska, s. r. o. a
mimořádných výdajů vzniklých v období od 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 Zdravotnické
záchranné službě Zlínského kraje v důsledku prováděných záchranných a likvidačních
prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu VTÚ, s. p. ve
Vlachovicích – Vrběticích.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
10. 7. 2018
Ing. Filouš František
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor zdravotnictví

projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

10. 7. 2018
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Muránsky Karol
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí
10. 7. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

