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Rozpočtové opatření č. RZK/0218/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIEBU
název RO:
stručný popis:

RZK/0218/2018
Navýšení příspěvku na provoz Muzeu regionu Valašsko p. o. - předfinancování oprav škod vzniklých
z důvodu úderu blesku, ORJ 90.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

70891320 231 0030 006172 5901 000000000 0007000000000

0

70891320 231 0090 003315 5331 000000000 0009100000339

0

500 000

Celkem

0

0

zdůvodnění:

-500 000 Rezerva
Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím

Navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko ve výši 500 tis. Kč z důvodu financování oprav vzniklých škod na věži
vsetínského zámku, které vznikly úderem blesku dne 3. 9. 2018.
Na žádost organizace proběhla revize elektrických vyhrazených technických
zařízení odborným revizním technikem. Značné škody byly zjištěny primárně
na elektrických a elektronických zařízeních věže Zámku Vsetín, sekundárně
na elektronických systémech v celém zámku. Nefunkční a poškozené jsou
zejména systémy EPS, EZS, kamerový systém CCTV kamer, MaR,
elektroinstalace, počítačová síť a další. Událost je v současné době řešena
s pojišťovnou RENOMIA. Již nyní je však známo, že vzhledem k výši škody
dojde k časovému nesouladu při financování vzniklých škod. Lze předpokládat,
že pojistné plnění poskytne pojišťovna až v roce 2019.
Škody je nutné odstraňovat neprodleně, na jejich financování však příspěvková
organizace nemá momentálně dostatek finančních prostředků.

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

Z tohoto důvodu žádá odbor kultury odbor ekonomický o předfinancování
nákladů na opravu vzniklých škod do doby plnění pojišťovnou a to formou
navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko ve výši 500 tis. Kč. Částka pojistného plnění, která bude později
vyplacena pojišťovnou RENOMIA, bude zařazena do rozpočtu odboru
ekonomického.
Bez návaznosti
Odbor kultury a památkové péče
22. 10. 2018
PhDr. Romana Habartová
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor ekonomický

projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

22. 10. 2018
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Alena Zmeková
.............................................................
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vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
22. 10. 2018
Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

