Příloha č. 0840-18-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0196/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVHSL
název RO:
stručný popis:

RZK/0196/2018
Přesun finančních prostředků ve výši 2 386 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140 – odbor investic
a 1 000 000,- Kč z rezervy rozpočtu ORJ 30 – odbor ekonomický z důvodu zajištění finančního krytí
urbanisticko-architektonické studie stavby nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích a potřebných
podkladů pro ni.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0030 006172 5901 000000000 0007000000000

0

-1 000 000 Rezerva

70891320

231 0140 006172 6121 000000000 0003032000000

0

-2 386 000 Zabezpečení realizace investiční výstavby

70891320

231 0140 003522 5166 000000000 0003085000000

0

2 386 000 Nová nemocnice ve ZK - posouzení

70891320

231 0140 003522 5169 000000000 0003085000000

0

1 000 000 Nová nemocnice ve ZK - posouzení

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 386 000,- Kč v rámci
rozpočtu ORJ 140 – odbor investic, z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční
výstavby a 1 000 000,- Kč z rezervy rozpočtu ORJ 30 – odbor ekonomický, na ORG
3085000000 – Nová nemocnice ve ZK – posouzení, z důvodu zajištění finančního krytí
urbanisticko-architektonické studie představující hlavní podklad pro konečnou
projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a dokumentaci pro provádění stavby
nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích a na krytí potřebných podkladů pro ni, jako je
např. geodetické zaměření, geologický průzkum, archeologický průzkum apod.

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

Bez návaznosti
Odbor investic
26. 9. 2018
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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:
.............................................................

