Příloha č. 0585-19-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0132/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7PCZ
název RO:
stručný popis:

RZK/0132/2019
Přesun finančních prostředků ve výši 74 000 Kč z neinvestičních výdajů do investičních a přesun příjmů
ve výši 13 714 000 Kč z roku 2019 do roku 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce “Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění“.
Třídění podle rozpočtové skladby
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návaznost na usnesení č.:
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datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

0

0 Použití volných prostředků z min. let
0

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK,
ORJ 200 u akce “Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace
CNC obrábění“. U této akce dochází v roce 2019 ke snížení návratné finanční
výpomoci investiční o 74 000 Kč a navýšení návratné finanční výpomoci
neinvestiční o stejnou částku. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky
návratné finanční výpomoci o 13 714 000 Kč a jejímu přesunu do roku 2020.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 13 714 000 Kč a převádí
se k čerpání do následujících let.
Důvodem je změna poměru INV a NIV nákladů akce dle vysoutěžených cen
dodávek strojů a zařízení a posun ukončení realizace akce do prosince 2019 blíže viz schvalovaný dodatek IZ č. 3.
V rámci této akce nedochází k žádným změnám, co se týče celkových nákladů,
předpokládané výše dotace z IROP i podílů ZK a PO.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
10. 7. 2019
Ing. Martin Kobzáň
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