Příloha č. 0098-19-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0018/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSR1H
název RO:
stručný popis:

RZK/0018/2019
Přesun finančních prostředků ve výši 179 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140 na zjištění finančního krytí
akce "MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa" a přesun
finančních prostředků ve výši 9 500 000,- Kč z neinvestičních transferů do investičních na zajištění akce
"Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Vsetín - stavební úpravy - II. etapa".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0140 006172 5166 000000000 0003032000000

0

70891320

231 0140 003315 5331 000000000 0009100000310

0

70891320

231 0140 003315 5331 000000000 0009100000339

0

-9 500 000 Muzeum regionu Valašsko Vsetín

70891320

231 0140 003315 6351 000000000 0009100000339

0

9 500 000 Muzeum regionu Valašsko Vsetín

Celkem

zdůvodnění:

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

0

-179 000 Zabezpečení realizace investiční výstavby
179 000 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

0

Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků ve výši 179 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140
na rok 2019 na zajištění finančního krytí akce „MJVM – Hrad Malenovice –
hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ na základě předloženého
investičního záměru č. 1485/090/01/19, který je předkládán Radě ZK dne
11. 2. 2019 ke schválení
2. přesun finančních prostředků ve výši 9 500 000,- Kč v rámci rozpočtu
ORJ 140 z neinvestičních transferů do investičních v souvislosti se zahájením
projektové přípravy akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Vsetín –
stavební úpravy etapa II“ před schválením investičního záměru akce.
Ve schváleném rozpočtu se počítalo s tím, že se bude jednat o opravu.
Na základě podrobnějšího posouzení se předpokládá, že bude v rámci akce
realizováno technické zhodnocení i opravy. Po zpracování projektové
dokumentace a investičního záměru akce bude odpovídající část převedena
zpět do neinvestic.
Odbor investic
1. 2. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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:
.............................................................

