Příloha č. 0696-18-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0170/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVFVK
název RO:
stručný popis:

RZJ/0170/2018
Úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce “Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a
expozic“.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320

236 0200 003315 5331 000000000 0008314010329

0

70891320

236 0200 003315 6351 000000000 0008314010329

0

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002190000

1 628 000

Celkem

zdůvodnění:

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

1 628 000

poznámka

Muzeum Kroměřížska - Revitalizace
-88 000
budov a expozic
1 716 000

Muzeum Kroměřížska - Revitalizace
budov a expozic

0 Použití volných prostředků z min. let
1 628 000

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce
“Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. U této akce
dochází v roce 2018 k navýšení výdajů o 1 716 000 Kč v podobě investičního
příspěvku a snížení výdajů o 88 000 Kč v podobě účelového příspěvku na
provoz. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 628 000 Kč je kryto použitím
prostředků minulých let.
Důvodem těchto změn je úprava výše nákladů v letech 2018 až 2020 na základě
aktualizovaných harmonogramů objemu dodávek jednotlivými dodavatelskými
firmami (stavební práce, vybavení, expozice) za toto období - blíže viz přiložená
Změna struktury nákladů č. 5. U této akce nedochází k překročení závazných
parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl vlastních
zdrojů ZK+PO).
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
13. 8. 2018
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:
.............................................................

