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Rozpočtové opatření č. RZK/0039/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSI23
název RO:
stručný popis:

RZK/0039/2019
Úprava příjmů a výdajů v souvislosti s vypořádáním záporného salda mezi příjmy a výdaji z roku 2018
do roku 2019 v celkové výši 1 578 785 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum jihovýchodní
Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“.
Navýšení příjmů a výdajů ORJ 90 v souvislosti s poskytnutím investičního příspěvku p. o.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka
0 Použití volných prostředků z min. let

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002018314

-1 578 785

70891320

236 0200 003315 6451 000000000 0008314110310

0

557 215

MJVM – zachování a rozvoj areálu na
Ploštině

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008314110310

2 136 000

0

MJVM – zachování a rozvoj areálu na
Ploštině

70891320

231 0090 003315 2122 000000000 0006014000310

3 092 785

0 Odvody PO - Muzeum JVM Zlín

70891320

231 0090 003315 6351 000000000 0009100000310

0

3 092 785

3 650 000

3 650 000

Celkem

zdůvodnění:

Příspěvky a dotace PO - ostatní (Muzeum
JVM Zlín)

Rozpočtové opatření řeší vypořádání záporného salda mezi příjmy a výdaji
z roku 2018 v celkové výši 1 578 785 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce
„Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“.
U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě návratné finanční
výpomoci – investiční o 578 785 Kč a navýšení příjmů v podobě vratky návratné
finanční výpomoci o 2 136 000 Kč. Důvodem těchto změn je časový posun při
realizaci přípravných projektových prací u této akce, blíže viz přiložená změna
struktury nákladů č. 2.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření dále řeší poskytnutí investičního příspěvku pro Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 3 092 785 Kč. Investiční příspěvek
bude poskytnut za účelem krytí splátky Návratné finanční výpomoci použité na
krytí investičních výdajů projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině“.
Současně je nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele z Fondu investic Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 3 092 785 Kč, sloužící ke krytí
investičního příspěvku.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

19. 3. 2019
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Odbor kultury a památkové péče
19. 3. 2019
souhlasí / nesouhlasí
PhDr. Romana Habartová
.............................................................
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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:
.............................................................

