Příloha č. 0068-19-P06

Rozpočtové opatření č. RZK/0011/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSREO
název RO:
stručný popis:

NKS

SU

RZK/0011/2019
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 792 000,- Kč z roku 2018 do rozpočtu roku 2019
ORJ 140 na zajištění finančního krytí investičních akcí "Domov pro seniory Lukov, p. o. - revitalizace
zahrady" a „SSL Vsetín, p. o. – DS Jasenka – parkové úpravy“.
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002010000

292 000

70891320

231 0140 004350 6351 000000000 0009100000317

0

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002010000

2 500 000

70891320

231 0140 004350 6351 000000000 0009100000333

0

70891320

231 0140 004350 5331 000000000 0009100000333

Celkem

zdůvodnění:

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

0
2 792 000

poznámka
0 Použití volných prostředků z minulých let

292 000 Domov pro seniory Lukov, p. o.
0 Použití volných prostředků z minulých let
2 117 000 Sociální služby Vsetín
383 000 Sociální služby Vsetín
2 792 000

Rozpočtové opatření řeší:
- zapojení finančních prostředků ve výši 292 000,- Kč nevyčerpaných v roce 2018 do
rozpočtu roku 2019 ORJ 140 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru
akce „Domov pro seniory Lukov, p. o. – revitalizace zahrady“, která je dne 28. 1. 2019
předkládána Radě ZK ke schválení. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na „Řešení
dvorního parteru", byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace,
společnost vyúčtovala v roce 2018 část projektové dokumentace ve výši 228 tis. Kč, zbylá
část bude fakturována až v roce 2019
- zapojení finančních prostředků ve výši 2 500 000,- Kč nevyčerpaných v roce 2018 do
rozpočtu roku 2019 ORJ 140 v souladu dodatkem investičního záměru akce „SSL Vsetín,
p. o. – DS Jasenka – parkové úpravy“, který je dne 28. 1. 2019 předkládán Radě ZK ke
schválení.

Odbor investic
23. 1. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
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:
.............................................................

