Příloha č. 0210-19-P10

Rozpočtové opatření č. RZK/0049/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DSP1V
název RO:
stručný popis:

RZK/0049/2019
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 485 000,- Kč a přesun z rozpočtu ORJ
150 ve výši 400 000,- Kč na zajištění finančního krytí akce "SOŠ Luhačovice - výměna kotlů na DM"
a přesun finančních prostředků z neinvestičních příspěvků na investiční transfery ve výši 1 990 000,- Kč
v souvislosti s realizací akce "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem rekonstrukce odsávání školní kuchyně".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0140 003122 5331 000000000 0009200001271

0

70891320

231 0140 003123 5331 000000000 0009200030000

0

70891320

231 0150 003123 5331 000000000 0009200000000

0

70891320

231 0140 003122 5331 000000000 0009200001271

0

70891320

231 0140 003123 5331 000000000 0009200030000

0

70891320

231 0140 003123 6351 000000000 0009200034226

0

1 990 000

0

0

Celkem

zdůvodnění:

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

-485 000 SOŠ Luhačovice
485 000 Příspěvky PO školství - úpravy majetku
-400 000 Příspěvky PO - školství
400 000 SOŠ Luhačovice
-1 990 000 Příspěvky PO školství - úpravy majetku
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem

Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 485 000,- Kč
přesun z rozpočtu ORJ 150 ve výši 400 000,- Kč na zajištění finančního krytí
akce "SOŠ Luhačovice - výměna kotlů na DM" na základě předkládaného
investičního záměru č. 1516/150/03/19 změny struktury nákladů uvedené akce
2. přesun finančních prostředků z neinvestičních příspěvků na investiční
transfery v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 1 990 000,- Kč v souvislosti
s realizací akce "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
- rekonstrukce odsávání školní kuchyně", která je zařazena do Střednědobého
plánu akcí reprodukce majetku ZK.
Odbor investic
20. 3. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

Odbor školství, mládeže a sportu
20. 3. 2019
souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
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:

Příloha č. 0210-19-P10
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

