Příloha č. 0576-19-P09

Rozpočtové opatření č. RZK/0113/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7W0A
název RO:
stručný popis:

RZK/0113/2019
Změna projektového rámce projektu s názvem "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění
činnosti 2018 - 2019". Přesun fin. prostředků ve výši 1 068 Kč ze závazného ukazatele 8992 Financování
krajských rozvojových projektů na závazný ukazatel 8315020000 Regionální stálá konference ZK 20182019.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS
70891320

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

236 0200 006172 5909 000000000 0008992000000

0

-1 068

8315020000 236 0120 003636 5311 000000000 0008315020000

0

1 068

Celkem

0

0

zdůvodnění:

Financování krajských rozvojových
projektů
Regionální stálá konference ZK 2018 2019

Rozpočtovým opatřením dochází ke zvýšení výdajů projektu ve výši 1 068 Kč. Tato
částka se převádí ze závazného ukazatele 8992 Financování krajských rozvojových
projektů na závazný ukazatel 8315020000 Regionální stálá konference ZK 2018-2019.
RZK schválila dne 11. 12. 2017 usn. č. 1064/R30/17 projektový rámec projektu
„Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2018-2019“. Projekt je
zaměřen na zajištění činnosti sekretariátu RSK ZK, zajištění zasedání regionální stálé
konference a pracovních skupin při RSK ZK, přípravu odborných podkladů k jednání,
zpracování studií a analýz. V 1. pololetí roku 2018 vznikly výdaje ve výši 1 068 Kč, které
nejsou dle podmínek OP Technická pomoc uznatelné, a budou uhrazeny ve prospěch
účtu poskytovatele dotace.

návaznost na usnesení č.:

1064/R30/17

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor strategického rozvoje kraje
20. 06. 2019
Mgr. Milan Filip
.............................................................

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

Odbor řízení dotačních programů
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

