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Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJ15U
název RO:
stručný popis:

ZZK/0001/2018 - Zapojení příjmů do rozpočtu odboru zdravotnictví
Zapojení příjmů ve výši 136 tis. Kč do rozpočtu ZK v rámci odboru zdravotnictví jako pokuta za správní
delikt poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a přesunutí těchto prostředků do rezervy kraje.
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Celkem

zdůvodnění:

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

136 000

poznámka
0 Penále, pokuty a odvody

136 000 Rezerva
136 000

Společnosti DOMOV POPOVICE s.r.o. byla udělena pokuta za správní delikt
poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona 372/2011
Sb., o zdravotních službách v celkové výši 170.000 Kč. Odborem ekonomickým
byla povolena úhrada pokuty dle splátkového kalendáře ve formě pravidelných
měsíčních splátek 17.000 Kč, počínaje měsícem listopad 2017, s konečnou
splatností srpen 2018. Splátky pokuty v měsících listopad a prosinec (tj. celkem
34 tis. Kč) byly zapojeny do rozpočtu r. 2017. Rozpočtové opatření řeší zapojení
příjmů v podobě splátek pokuty připadajících dle splátkového kalendáře na rok
2018 v celkové výši 136.000 Kč do rozpočtu odboru zdravotnictví. Ve výši těchto
příjmů, tj. 136.000 Kč bude navýšena rezerva odboru ekonomického.
Bez návaznosti
Odbor zdravotnictví
3. 1. 2018
Ing. Muránsky Karol
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí

3. 1. 2018

podpis:

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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