Příloha č. 0143-19-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0025/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSH8G
název RO:

RZK/0025/2019

stručný popis:

Zapojení příjmů ve výši 30 124 500 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Podpora a rozvoj služeb
sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“ (ORG 8312090000) v souladu se schvalovaným projektovým
rámcem a připravovanou projektovou žádostí v rámci programu Operační program Zaměstnanost.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ
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POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

8312090000 236 0200 000000 4116 104113013 0008312090000

3 171 000

0

Podpora a rozvoj služeb sociál.
rehabilitace ve ZK

8312090000 236 0200 000000 4116 104513013 0008312090000

26 953 500

0

Podpora a rozvoj služeb sociál.
rehabilitace ve ZK

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002200000

Celkem

-30 124 500
0

0 Použití volných prostředků z min. let
0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u
projektu ze sociální oblasti v souladu se schvalovaným projektovým rámcem
a připravovanou projektovou žádostí v rámci programu Operační program
Zaměstnanost. U projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve
Zlínském kraji“ (ORG 8312090000) se zapojují příjmy ve výši 30 124 500 Kč.
Kladné saldo v rozpočtu Fondu ZK v celkové výši 30 124 500 Kč se převádí k
čerpání do roku 2020 za účelem financování výdajů projektu v tomto roce.
Celkové předpokládané výdaje projektu v letech 2019 až 2022 činí
105 700 000 Kč a budou z 95 % hrazeny z programu Operační program
Zaměstnanost.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:

21. 2. 2019

podpis vedoucího odboru:

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

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

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu

souhlasí / nesouhlasí

a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

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

Příloha č. 0143-19-P02

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

