Příloha č. 0005-19-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0002/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASYLA
název RO:
stručný popis:

RZK/0002/2019
Přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 a snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK
u závazného ukazatele ORG 8313 - Podpora biodiverzity v EVL ZK.
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka
0 Použití volných prostředků z min. let

231 0030 000000 8115 000000000 0005002018313

51 425

8313030000 236 0200 000000 4116 106515011 0008313030000

-5 960 720

0 Podpora biodiverzity v EVL ZK

8313030000 236 0200 003742 5169 106515011 0008313030000

0

-3 602 225 Podpora biodiverzity v EVL ZK

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002210000

Celkem

2 307 070
-3 602 225

0 Použití volných prostředků z min. let
-3 602 225

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2019
u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“
v souvislosti:
- se zapojením nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 51 425 Kč z roku 2018 do
roku 2019,
- s připravovaným schválením zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr
dodavatelů pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky
významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje.
V návaznosti na to dochází k posunu realizace projektu, a proto se příjmy ve výši
5 960 720 Kč a výdaje ve výši 3 602 225 Kč přesunují do dalších let. Celkové výdaje
projektu za období 2018 až 2023 se nemění.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 307 070 Kč je kryto použitím volných prostředků
z minulých let.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor řízení dotačních programů
8. 1. 2019
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

