Příloha č. 0211-19-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0046/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSIAZ
název RO:
stručný popis:

RZK/0046/2019
Zapojení finančních prostředků ve výši 5 267 163 Kč nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ
200 u akce “Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských
dílen“ a navýšení výdajů u této akce v souvislosti se schvalováním dodatku č. 3 investičního záměru.
Třídění podle rozpočtové skladby
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poznámka
0 Použití volných prostředků z min. let

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002018314

5 267 163

70891320

236 0200 003122 6351 000000000 0008314131278

0

3 417 000

SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář.
dílen

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008314131278

0

3 000 000

SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář.
dílen

70891320

236 0200 006172 6909 000000000 0008992000000

0

-1 149 837

5 267 163

5 267 163

Celkem

zdůvodnění:

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

Financování krajských rozvojových
projektů

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 5 267 163 Kč
nevyčerpaných v roce 2018 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce “Střední
průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských
dílen“. U této akce dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě investičního
příspěvku o 3 417 000 Kč a návratné finanční výpomoci investiční o 3 000 000
Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 tedy činí 1 149 837 Kč a je kryto
převodem výdajů ve stejné výši v rámci Fondu ZK z ORG 8992 - Financování
krajských rozvojových projektů.
Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů z roku 2018 do roku 2019,
navýšení celkových nákladů akce a nezbytného snížení zapojení FI školy – blíže
viz schvalovaný dodatek č. 3 investičního záměru.
V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových nákladů o 750 tis. Kč a podílu
ZK o 1 150 tis. Kč. Předpokládaná výše, dotace z IROP se nemění a podíl školy
se snižuje o 400 tis. Kč.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
18. 3. 2019
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Ing. Anna Bajerová
.............................................................
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(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

