Příloha č. 1055-18-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0226/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YICHE
název RO:
stručný popis:

RZK/0226/2018 - Sociální služby - rozpočtové opatření
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 221 055 Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou
neinvestiční dotaci z MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro Sociální služby Vsetín.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0100 000000 4116 104513013 0006016000000

197 786

0 Ostatní dotace ze SR

70891320

231 0100 000000 4116 104113013 0006016000000

23 269

0 Ostatní dotace ze SR

70891320

231 0100 004399 5336 104513013 0009100000333

0

197 786

Příspěvky a dotace PO - Sociální služby
Vsetín

70891320

231 0100 004399 5336 104113013 0009100000333

0

23 269

Příspěvky a dotace PO - Sociální služby
Vsetín

221 055

221 055

Celkem

zdůvodnění:

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

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 221 055 Kč v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z
MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro Sociální služby Vsetín.
Jedná se o redistribuci 5. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPZ/2.2/037/0001993 ve výši 221 054,31 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové
organizaci na projekt „Návrat do života – transformace a humanizace DZR
Pržno“ č. CZ.03.2.63/0.0/0/15_037/0001993, v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je
realizace procesu přípravy transformace a humanizace DZR Pržno a
vypracování transformačního plánu zařízení – podpora první fáze transformace
pobytové sociální služby včetně podpory připravenosti pracovníků, uživatelů,
celého zařízení a místní komunity. Projekt je realizován v období září 2016 až
prosinec 2018 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Částka
za jednotlivý UZ, v tabulce příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny
nahoru.
Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
13. 11. 2018
Mgr. Helena Miklová
.............................................................

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
13. 11. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
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schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

