Příloha č. 1065-18-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0232/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIBZ3
název RO:

RZK/0232/2018 - Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana u
akce "Individuální podpora KH" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí investiční
dotace pro HZS ZK na pořízení nového vzduchového kompresoru pro plnění tlakových lahví.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0020 006409 5321 000000000 0008821000000

0

-200 000 Fond ZK - Individuální podpora KH

70891320

236 0020 006409 5332 000000000 0008821000000

0

-800 000 Fond ZK - Individuální podpora KH

70891320

236 0020 005511 6339 000000000 0008821000000

0

1 000 000 Fond ZK - Individuální podpora KH

Celkem

zdůvodnění:

0

0

návaznost na usnesení č.:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč ve
Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana u akce "Individuální podpora KH"
z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí investiční dotace pro
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na pořízení nového vzduchového
kompresoru pro plnění tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů jednotek
HZS Zlínského kraje a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje. Dále na pořízení nového zkušebního a měřícího zařízení pro zkoušení
izolačních dýchacích přístrojů po použití při zásahu jednotek HZS Zlínského
kraje a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor Kancelář hejtmana
16. 11. 2018
Ing. Filouš František
.............................................................

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
16. 11. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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