Příloha č. 0677-18-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0157/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIN2C
název RO:
stručný popis:

RZK/0157/2018 - Změny v poskytování dotací obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Přesun finančních prostředků ve výši 37 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana u akce
"Program - Dotace pro JSDHO ZK" z investičních do neinvestičních transferů pro poskytnutí dotace pro
obec Valašská Polanka na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka
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Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 37 tis. Kč ve Fondu ZK v
rámci odboru Kancelář hejtmana u akce "Program - Dotace pro JSDHO ZK" z investičních
do neinvestičních transferů pro poskytnutí dotace pro obec Valašská Polanka na nákup
věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO. Obec si podala žádost o kombinovanou
dotaci, protože předpokládala, že pořizovací cena dýchacích přístrojů, které měla
možnost z programové dotace RP12-18 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
zakoupit bude vyšší jak 40 tis. Kč. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách obec
provedla poptávku u různých dodavatelů a byla vybrána firma, která dýchací přístroje
dodala za cenu 32.580 Kč/kus, a tyto nelze zaúčtovat jako investici. Změna bude řešena
dodatkem k stávající smlouvě.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
1. 8. 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
1. 8. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

