Příloha č. 0159-19-P23

Rozpočtové opatření č. RZK/0033/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSPQE
název RO:
stručný popis:

RZK/0033/2019
Přesun finančních prostředků ve výši 17 188 000,- Kč v rámci rozpočtu ORJ 140 z důvodu zajištění
finančního krytí investičních záměrů v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku
ZK pronajatého nemocnicím na rok 2019.
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Celkem

zdůvodnění:

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

Úpravy majetku ZK pronajatého
nemocnicím

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 se počítalo s tím, že v rámci úprav majetku
ZK pronajatého nemocnicím se bude jednat o opravy. Na základě zpracovaného
plánu oprav a technického zhodnocení byly některé položky plánu vyhodnoceny
jako technické zhodnocení.
Radě ZK je předkládán Plán oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského
kraje pronajatého nemocnicím na rok 2019.
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 17 188 000,- Kč
v rámci rozpočtu ORJ 140, a to z neinvestičních výdajů do investičních
závazného ukazatele - ORG 3052 – Úpravy majetku pronajatého nemocnicím
z důvodu zajištění finančního krytí investičních akcí:
- Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Parkoviště u PGO (investiční záměr č.
1508/170/02/19 – 7 121 000,- Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů
(investiční záměr č. 1510/170/02/19) – 2 203 000,- Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna elektroinstalace v budově A (investiční
záměr č. 1509/170/02/19) – 3 066 000,- Kč
- Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna dorozumívacího zařízení v budově A
(investiční záměr č. 1511/170/02/19) - 1 036 000,- Kč
- Vsetínská nemocnice a.s. – Vybudování odstavné plochy u budovy H
(investiční záměr č. 1506/170/02/19) – 1 449 000,- Kč. Dále dochází v rámci
Vsetínské nemocnice a.s. k technickému zhodnocení ve výši 2 313 000,- Kč
(technické zhodnocení do 500 000,- Kč – bez investičních záměrů).
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