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Rozpočtové opatření č. RZK/0004/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASYOV
název RO:
stručný popis:

RZK/0004/2019
Přesun výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 ve výši 5 207 000 Kč ze závazného ukazatele ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů na závazný ukazatel ORG 8313080339 - Muzeum regionu
Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště.
Třídění podle rozpočtové skladby
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projektů

0

0

Celkem

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum
regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště“.
U této akce dochází ke zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 4 365 000 Kč
a zapojení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 842 000 Kč. Tyto
údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru akce a připravované projektové
žádosti do OPŽP – výzva č. 100.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 5 207 000 Kč je kryto převodem výdajů ve stejné výši
v rámci Fondu ZK z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů.
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