Příloha č. 0543-19-P12

Rozpočtové opatření č. RZK/0128/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00YI8P2
název RO:
stručný popis:

RZK/0128/2019
Snížení odvodů z fondu investic ve výši 2 100 000,- Kč a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
ORJ 140 v celkové výši 12 744 000,- Kč na zajištění financování investičních akcí v oblasti školství.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0150 003123 2122 000000000 0006014002262

-2 100 000

70891320

231 0140 003123 6351 000000000 0009200002262

0

70891320

231 0140 003122 6351 000000000 0009200004215

0

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská
-750 000 Kroměříž - stěhování školy do areálu
SŠHS Kroměříž

70891320

231 0140 006172 6121 000000000 0003032000000

0

-744 000 Zabezpečení realizace investiční výstavby

70891320

231 0140 003122 6351 000000000 0009200001274

0

70891320

231 0140 003122 5331 000000000 0009200001274

0

-12 000 000

70891320

231 0140 003122 6351 000000000 0009200001274

0

12 000 000

-2 100 000

-2 100 000

Celkem

zdůvodnění:

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

0 Odvody PO - SOU Uherský Brod
-1 350 000

SOU Uherský Brod - stavební úpravy
domova mládeže

744 000 SPŠ Otrokovice - rekonstrukce výtahů
SPŠ Otrokovice - oprava podlahy ve
sportovní hale
SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní
haly

Rozpočtové opatření řeší:
- snížení odvodu z fondu investic ve výši 2 100 000,- Kč u příspěvkové
organizace SOU Uherský Brod v rámci rozpočtu ORJ 150 ve vazbě na snížení
výdajů rozpočtu ORJ 140 - financování investičních akcí, a to ve výši 1 350 000,Kč u akce „SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže“ a ve výši
750 000,- Kč u akce „VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž –
stěhování školy do areálu SŠHS Kroměříž
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 744 000,- Kč,
a to z ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby na zajištění
investiční akce s názvem "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů“ (ORG
9200001274) na základě změny struktury nákladů investičního záměru č.
1551/150/05/19
- přesun finančních prostředků ve výši 12 000 000,- Kč z neinvestičních výdajů
na investiční v rámci akce s novým názvem „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce
sportovní haly“ (ORG 9200001274), zejména z důvodu poskytnutí investičního
příspěvku na dokončení projektové přípravy akce (přejmenování názvu akce
s původním názvem „SPŠ Otrokovice – oprava podlahy ve sportovní hale“ na
nový název „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“, investiční záměr
bude zpracován na základě projektové dokumentace).
Odbor investic
2. 7. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

Odbor školství, mládeže a sportu
2. 7. 2019
souhlasí / nesouhlasí
PhDr. Stanislav Minařík
.............................................................

Příloha č. 0543-19-P12
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:
.............................................................

