Příloha č. 0266-18Z-P06

Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJ03B
název RO:
stručný popis:

ZZK/0004/2018 - Poskytnutí finanční náhrady za provoz elektrických ohradníků v rámci řešení nebezpečné
nákazy afrického moru prasat
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 331 988 Kč o poskytnutou náhradu nákladů a ztrát z
prostředků státního rozpočtu vzniklých v souvislosti s plněním mimořádných veterinárních opatření
nařízených k zamezení šíření a zdolávání nebezpečné nákazy - afrického moru prasat.

Třídění podle rozpočtové skladby
ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka

NKS

SU

ORJ

70891320

231

0020 005272 2329 000000000 0006003999999

331 988

70891320

231

0020 005272 5169 000000000 0003003040000

0

300 000 Krizové řízení - stav nebezpeční AMP

70891320

231

0020 005272 5139 000000000 0003003040000

0

31 988 Krizové řízení - stav nebezpeční AMP

Celkem

331 988

0 Ostatní nedaňové příjmy

331 988

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 331.988 Kč o poskytnutou náhradu nákladů a ztrát z prostředků státního
rozpočtu vzniklých v souvislosti s plněním mimořádných veterinárních opatření
nařízených k zamezení šíření a zdolávání nebezpečné nákazy - afrického moru
prasat. Nařízením státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108438_Z ze dne
11. 9. 2017, čl. 3 odst. 5 bylo Zlínskému kraji nařízeno udržovat funkčnost
elektrických ohradníků instalovaných podle Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje
č. 1 o vyhlášení stavu nebezpečí, ze dne 31. 7. 2017. V této souvislosti žádá
hejtman Zlínského kraje od září 2017 každý měsíc o proplacení nákladů
souvisejících s provozem elektrických ohradníků. Rozhodnutím Ministerstva
zemědělství ČR byla Zlínskému kraji přiznána náhrada z prostředků státního
rozpočtu, a to za měsíc září, říjen a listopad 2017.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
2. 2. 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

2. 2. 2018
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

Příloha č. 0266-18Z-P06
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

