Příloha č. 0322-19-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0066/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASX24
název RO:

RZK/0066/2019 - Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů

stručný popis:

Navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 1 950 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelovou
neinvestiční dotaci z MV ČR z dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a
objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů dle rozhodnutí č.j. MV-265033/OBP-2019.
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Dotační programy MV - Program pro
zvýšení ochrany měkkých cílů

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje ve výši 1 950 tis. Kč
v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra
ČR z dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů dle rozhodnutí č.j. MV-265033/OBP-2019. Tyto finanční prostředky byly přiděleny na dílčí projekt Statutárního města
Zlína, který byl součástí žádosti Zlínského kraje s názvem – Bezpečnost školských
zařízení ve Zlíně. Následně bude Zlínský kraj přidělovat tuto dotaci městu Zlín na
základě podané žádosti o individuální dotaci.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
17. 4. 2019

podpis vedoucího odboru:

Ing. Filouš František
.............................................................

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
17. 4. 2019

podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

