Příloha č. 0796-18-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0182/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DUBS4
název RO:
stručný popis:

RZK/0175/2018
Přesun finančních prostředků ve výši 1 880 000,- Kč z rozpočtu ORJ 140 roku 2018 do střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2020 na zajištění krytí akce reprodukce investičního majetku a přesun v rámci rozpočtu ORJ 140 z
důvodu zajištění finančního krytí akce "MJVM - Hrad Malenovice - hájenka - omezení vzlínání vlhkosti z prostor
sklepa".

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS
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příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0140 003315 6351 000000000 0009100000310

0

-2 000 000 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

70891320

231 0140 003315 5331 000000000 0009100000310

0

120 000 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

70891320

231 0030 006172 5901 000000000 0007999910000

0

1 880 000

0

0

Celkem

zdůvodnění:

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

Převod prostředků odboru do rozpočtu
násl. roku

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 880 000,- Kč z rozpočtu
roku 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 v souvislosti s přípravou
rozpočtu na rok 2019.
Finanční prostředky původně určené na akce „Muzeum JVM ve Zlíně – Depozitář
Otrokovice – přístavba depozitáře v Otrokovicích – II. etapa“ a „Hrad Malenovice –
hájenka“ budou použity na financování akcí „SŠ – COPT Uherský Brod – Vybudování
nových dílen“ a „ ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice“ v letech 2019 a 2020. V rámci
rozpočtového opatření dochází také k přesunu finančních prostředků ve výši 120 000,Kč z investičních transferů na neinvestiční na krytí projektové dokumentace akce „MJVM
– Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“.

Odbor investic
5. 9. 2018
Ing. Pecháček Libor
.............................................................

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

Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

