Příloha č. 0953-18-P12

Rozpočtové opatření č. RZK/0210/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP01DUAOV
název RO:
stručný popis:

RZK/0210/2018
Úprava výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schvalováním dodatků k investičním záměrům
akcí „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC centrum“, „Střední odborná škola Luhačovice –
vybavení dílen uměleckých řemesel“ a Střední průmyslová škola Otrokovice - Výukové panely pro
technické obory a Experimentárium“.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008314181237

0

-2 194 000 GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008314181271

0

-1 144 000

SOŠ Luhačovice – vybavení dílen
uměleckých řemesel

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008314131274

0

-4 069 000

SPŠ Otrokovice - výukové panely pro
techn. obory

70891320

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

7 407 000

0

0

Celkem

zdůvodnění:

Financování krajských rozvojových
projektů

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u níže
uvedených akcí, kde dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě poskytnutí
návratných finančních výpomocí celkem o 7 407 000 Kč.
Důvodem je posun realizace akcí do roku 2019, blíže viz schvalované Dodatky
č. 1 k investičním záměrům akcí:
- „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC centrum“
- „Střední odborná škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel
- „Střední průmyslová škola Otrokovice - Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium“.

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

Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 7 407 000 Kč se převádí na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
22. 10. 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
.............................................................

Příloha č. 0953-18-P12
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

