Příloha č. 0147-19-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0028/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F81GQ
název RO:

RZK/0028/2019 - Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019

stručný popis:

Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 667 tis. Kč o nařízení odvod z Fondu investic
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v souvislosti s krytím nákladů na správu
objektu Velehrad - Salašská.
Třídění podle rozpočtové skladby
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70891320

231 0100 004399 2122 000000000 0006014000326

667 000

70891320

231 0100 004399 5331 000000000 0009100000000

0

Celkem

zdůvodnění:

667 000

poznámka
0 Odvody PO

667 000 Příspěvky a dotace PO - ostatní
667 000

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 667.000 Kč o nařízení odvod z Fondu investic příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště v souvislosti s krytím nákladů na správu
objektu Velehrad – Salašská. Příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště byl schválen pro rok 2019 příspěvek na provoz ve výši 1.000.000 Kč.
Příspěvek je určen na krytí nákladů souvisejících se správou objektu Velehrad
– Salašská (včetně nákladů na odpisy), který již není využíván k poskytování
pobytové sociální služby. Nyní je organizaci navrhován odvod z fondu investic
ve výši 667.000 Kč ve výši odpisů roku 2019 objektu Velehrad - Salašská.
U tohoto objektu nejsou plánovány v dalších letech opravy většího rozsahu,
proto není nutno vytvářet prostřednictvím odpisů rezervu ve fondu investic.
Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
22. 2. 2019

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Miklová Helena
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí
22. 2. 2019

podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

