Příloha č. 0815-18-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0180/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIRWE
název RO:
stručný popis:

RZK/0180/2018
Zapojení účelových neinvestičních z MK ČR v rámci ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče do rozpočtu
příjemce Muzeum Kroměřížska p.o.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

70891320 231 0090 000000 4116 000034866 0006016000000 120 000
70891320 231 0090 003315 5336 000034866 0009100000329
Celkem

zdůvodnění:

0
120 000

výdaje

poznámka
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze
0
SR

120 000 Příspěvky a dotace PO - ostatní
120 000

Zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR (dále jen
„MK“) ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová skladba), v platném
znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace
a) Muzea Kroměřížska, p. o.
Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 54951/2018 OPP bylo z programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ schváleno 120 000,- Kč účelově určených
na obnovu nemovité kulturní památky – venkovský dům č. p. 14,
rejstř. č. ÚSKP 18037/7-6141, k. ú. a obec Rymice, okres Kroměříž,
kraj Zlínský, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její
souhrnné památkové hodnoty: Odstranění havarijního stavu štítové
části, hydroizolace a s tím související práce.

návaznost na usnesení č.:

Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu
vypořádání z MK, tj. státním rozpočtem za rok 2018 dle vyhlášky č. 52/2008
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor kultury a památkové péče
4.9.2018
PhDr. Romana Habartová
.............................................................

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
.............................................................

Příloha č. 0815-18-P04
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

