Příloha č. 0189-19-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0036/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F81HL
název RO:

RZK/0036/2019 - Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního programu na
podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2019

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana z akce "Program
na podporu akreditovaného dobrovolnictví" na akci "Projekty MPSV - podpora samosprávy v oblasti stárnutí" v
souvislosti s projektem "Aktivní senioři ve ZK 2019" k zajištění financování podílu 33% spoluúčasti Zlínského kraje.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

Fond ZK - Program na podporu
-100 000
akreditovaného dobrovolnictví

70891320

236 0020 006409 5229 000000000 0008702190000

0

70891320

236 0020 006409 5222 000000000 0008702190000

0

-20 000

70891320

236 0020 004379 5169 000000000 0008261010000

0

100 000 Fond ZK - Projekty MPSV

70891320

236 0020 004379 5139 000000000 0008261010000

0

20 000 Fond ZK - Projekty MPSV

Celkem

0

Fond ZK - Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK
v rámci odboru Kancelář hejtmana z akce "Program na podporu akreditovaného
dobrovolnictví" na akci "Projekty MPSV - podpora samosprávy v oblasti stárnutí" v
souvislosti s projektem "Aktivní senioři ve ZK 2019" k zajištění financování podílu 33%
spoluúčasti Zlínského kraje. Tento projekt je zaměřen také na osvětu a jeho součástí
bude i výroba videospotu a informačních letáků týkající se sociálních služeb pro seniory.
Celkové náklady rozpočtu jsou vyšší než v minulých letech a je nutné navýšit
spoluúčast kraje.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
8. 3. 2019
Ing. Filouš František
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

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

souhlasí / nesouhlasí
8. 3. 2019
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

