Příloha č. 0342-19-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0065/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7TR4
název RO:
stručný popis:

RZK/0065/2019
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace Zlínského
kraje ORJ 90 v celkové výši 330 000 Kč.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

80 000

0
330 000

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

80 000 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
0 Ostatní dotace ze SR
250 000 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
330 000

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury
ČR (dále jen „MK“) ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová skladba), v platném znění,
prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Rozhodnutím č.MK-S 1588/2019 ORNK/TLK-B byla z programu „Podpora
tradiční lidové kultury – kategorie B“, schválena účelová neinvestiční dotace
ve výši 80 000 Kč na projekt Digitální mapa tradiční kultury – pokračování
projektu, účelově určena na služby – honoráře 40 000 Kč a služby –
zpracování audio, video 40 000 Kč.
b)

Krajská galerie výtvarného umění, p. o.
Rozhodnutím MK-S 11818/2018 OULK byla z programu „Kulturní aktivity“
schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč na projekt
Trienále Prostor Zlín 2019: Alternativy destrukce, účelově určena na
umělecké honoráře včetně OON 70 000 Kč, další náklady včetně OON
180 000 Kč.

Poskytnuté fin. prostředky jsou přísně účelové a podléhají fin. vypořádání z MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2019 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
fin. vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

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

Bez návaznosti
Odbor kultury a památkové péče
17. 04. 2019
PhDr. Romana Habartová
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
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