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Rozpočtové opatření č. RZK/0035/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSPOO
název RO:
stručný popis:

RZK/0035/2019
Snížení odvodů z fondů investic příspěvkových organizací SPŠ Zlín a SPŠ Otrokovice v celkové výši
4 561 000,- Kč proti výdajům ORJ 140 na zajištění finančního krytí projektových příprav akcí „SPŠ Zlín –
rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště“ a „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů“ a přesun
finančních prostředků ve výši 4 135 000,- Kč z Fondu ZK do rozpočtu ORJ 140 v souladu s dodatkem
investičního záměru akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – zateplení budovy F“.
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Celkem

zdůvodnění:

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

Rozpočtové opatření řeší:
1. Snížení odvodů z fondu investic příspěvkové organizace SPŠ Zlín ve výši
2 700 000,- Kč a SPŠ Otrokovice ve výši 1 861 000,- Kč proti výdajům rozpočtu
ORJ 140 určených na financování akce „SPŠ Zlín – Rekonstrukce malé
tělocvičny“ a „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů“. Radě ZK je předloženo
ke schválení rozšíření rozsahu akce SPŠ Zlín a změna názvu na "SPŠ Zlín rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště“ a souhlas se zahájením
projektových příprav obou akcí.
Akce budou financovány jak prostředky fondu investic příspěvkových organizací,
tak příspěvky z rozpočtu ORJ 140.
2. přesun finančních prostředků ve výši 4 135 000,- z Fondu ZK „SŠHaS
Kroměříž – zateplení budovy F“ do rozpočtu ORJ 140 v souladu s dodatkem
investičního záměru akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – zateplení budovy
F“. Vzhledem k tomu, že rozpočet kraje nemá dostatek finančních prostředků na
realizaci zateplení v plném rozsahu dle původního investičního záměru, je
přistoupeno k nutným opravám, které zabrání ohrožení zdraví studentů a zajistí
odstranění havarijního stavu majetku ZK. Rozsah možných oprav tedy není
možné uplatnit v rámci vypsaných programů, budou realizovány z vlastních
zdrojů ZK. Dodatek investičního záměru akce je dne 4. 3. 2019 předkládán Radě
ZK ke schválení. Dále dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční
výpomoci ve výši 3 645 000,- Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné
finanční výpomoci ve stejné výši v souvislosti s přesunem akce na ORJ 140.
Odbor investic
27. 2. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

Odbor řízení dotačních programů
27. 2. 2019
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Martin Kobzáň
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.............................................................
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:
.............................................................

