Příloha č. 0021-19-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0005/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASYF4
název RO:
stručný popis:

RZK/0005/2019
Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do 2019 ve výši 4 450 000 Kč a úprava příjmů a výdajů
v rámci Fondu u akcí z oblasti školství spolufinancovaných z operačního programu Interreg
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka
Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie
0
kompetencií

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008331041253

-424 000

70891320

236 0200 003121 6451 000000000 0008331041253

0

424 000

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008331043216

0

1 963 000

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008331043218

-211 950

0

SUPŠ skl. Val. Meziříčí – rozvoj vzděl.
infrastruktury

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008331043218

0

1 851 050

SUPŠ skl. Val. Meziříčí – rozvoj vzděl.
infrastruktury

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002018331

4 450 000

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002200000

Celkem

zdůvodnění:

424 000
4 238 050

Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie
kompetencií
SOŠ J.S. Vsetín- společné odborné
vzdělávání

0 Použití volných prostředků z min. let
0 Použití volných prostředků z min. let
4 238 050

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 4 450 000 Kč
nevyčerpaných v roce 2018 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ
200 u níže uvedených akcí:
- „Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie kompetencií“, kde dochází k zapojení
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 ve výši 424 000 Kč
v podobě návratné finanční výpomoci (NFV). V roce 2018 došlo k prodloužení
doby při výběru dodavatele přístrojů a zařízení a proto se tyto výdaje přesunují
do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná NFV z roku 2018 do
roku 2019. Splátka plánované NFV ve výši 424 000 Kč se přesunuje z roku
2019 do roku 2020.
- „SOŠ J.S. Vsetín – společné odborné vzdělávání“, kde dochází k zapojení
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 ve výši 1 963 000 Kč
v podobě NFV. V roce 2018 nedošlo k výběru dodavatele strojů a zařízení,
protože se přihlásil jen 1 uchazeč, který nesplnil hodnotící kritéria veřejné
zakázky. Nákup tak bude muset být realizován v roce 2019, a proto se tyto
výdaje přesunují do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná NFV
z roku 2018 do roku 2019.
- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rozvoj vzděl.infrastruktury“, kde dochází
k zapojení nevyčerpaných prostředků (NFV) z roku 2018 do roku 2019 ve výši
2 063 000 Kč. V roce 2018 došlo k posunu v realizaci projektu a ke snížení
plánovaných nákladů projektu. Veřejná zakázka na nákup 3D tiskárny a 3D
skeneru se přesouvají do roku 2019. Adekvátně tomu se přesunuje plánovaná
NFV z roku 2018 do roku 2019, a to ve výši 1 851 050 Kč. Splátka plánované
NFV se snižuje o uspořených 211 950 Kč.
Součástí rozpočtového opatření jsou Změny struktury nákladů jednotlivých akcí.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
9. 1. 2019

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................
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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:
.............................................................

