Příloha č. 0310-19-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0051/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVGW8
název RO:
stručný popis:

RZK/0051/2019
Snížení příjmů o 22 087 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná
správa ve Zlínském kraji“ v souvislosti se schválením projektové žádosti poskytovatelem dotace.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

22 087
0

poznámka
Strategické řízení a chytrá veřejná správa
0
ve ZK
0

Strategické řízení a chytrá veřejná správa
ve ZK

0 Použití volných prostředků z min. let
0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“. Příjmy se v roce 2019
snižují celkem o 22 087 Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 ve výši
370 900 Kč se převádí do dalších let. Důvodem těchto změn je snížení celkových
způsobilých nákladů projektu, a to v návaznosti na dopracování a schválení projektové
žádosti poskytovatelem dotace. Podrobněji viz. související předložená změna
projektového rámce.
Celkové výdaje projektu za období 2018 až 2020 se snižují o 77 500 Kč, celkové příjmy
v podobě předpokládané výše dotace se snižují o 73 625 Kč a celkový podíl ZK snižuje
o 3 875 Kč.

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

Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
29. 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
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

