Příloha č. 0279-19-P11

Rozpočtové opatření č. RZK/0053/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASXBV
název RO:
stručný popis:

RZK/0053/2019 - Doprava - Investiční záměry, dodatek k inv. záměru, změna č. 2 fondu investic
Snížení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 8 162 000 Kč u účelových investičních dotací z MMR ČR
z programu IROP pro Ředitelství silnic Zlínského kraje z důvodu upřesnění aktuálně plánovaného
čerpání prostředků v roce 2019.
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Celkem

zdůvodnění:

0
-8 162 000

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR - Dotace IROP
0 Ostatní dotace ze SR - Dotace IROP

-7 708 000 Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
-454 000 Příspěvky a dotace PO - ŘSZK
-8 162 000

návaznost na usnesení č.:

Rozpočtové opatření řeší upřesnění aktuálně plánovaného čerpání financí
z IROP v roce 2019 - snížení příjmů a výdajů Zlínského kraje z 131.957.000 Kč
o 8.162.000 Kč na celkovou částku 123.795.000 Kč. Jedná se o účelovou
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR) na stavební akce
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860,
zařazené do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované v roce 2019. V souladu
s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává
vztah příspěvkové organizace k rozpočtu MMR ČR. Dle Rozhodnutí MMR je
závazným ukazatelem čerpání dotace souhrnný limit investiční a neinvestiční
dotace ze SR a EU. Rozpočtové opatření je zpracováno v souladu s již
schválenými strukturami nákladů a v souladu se střednědobým plánem investic,
který je rovněž přílohou tohoto materiálu DOP.
Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 123.795.000 Kč je složena z těchto akcí:
1. 4.815.000 Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 28.801.000 Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
3. 53.528.000 Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK
Rajnochovice“
4. 13.541.000 Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
5. 23.110.000 Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
1. 4. 2019
Ing. Slavíková Emilie
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

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

souhlasí / nesouhlasí
1. 4. 2019

Příloha č. 0279-19-P11
podpis:

Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

