Příloha č. 0663-19-P06

Rozpočtové opatření č. RZK/0139/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7U7P
název RO:
stručný popis:

RZK/0139/2019
Úprava běžných a kapitálových výdajů u ORJ 120 ve výši 1 534 000 Kč v rámci ORG 8721194027 Program na obnovu venkova - obec Kunkovice a přesun finančních prostředků ve výši 412 000 Kč
na ORG 8999000000 Fond ZK - ostatní výdaje.
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

poznámka

Program na podporu obnovy venkova -1 534 000
obec Kunkovice

70891320

236 0120 003636 6341 000000000 0008721194027

0

70891320

236 0120 003636 5321 000000000 0008721194027

0

1 534 000

Program na podporu obnovy venkova obec Kunkovice

70891320

236 0120 003636 6341 000000000 0008721194027

0

-412 000

Program na podporu obnovy venkova obec Kunkovice

70891320

236 0030 006172 5909 000000000 0008999000000

0

Celkem

zdůvodnění:

0

412 000 Fond ZK - ostatní výdaje
0

Rozpočtovým opatřením dochází k úpravě běžných a kapitálových výdajů u ORJ
120 (Odbor strategického rozvoje kraje) ve výši 1 534 000 Kč v rámci ORG
8721194027 - Program na obnovu venkova - obec Kunkovice a přesunu
finančních prostředků ve výši 412 000 Kč na ORG 8999000000 Fond ZK - ostatní
výdaje.
RZK na jednání dne 19. 8. 2019 je předložen ke schválení dodatek ke Smlouvě
o poskytnutí dotace č. D/0792/2019/STR.
V rámci RP02-19 Programu na podporu venkova, DT4 Projekty na obnovu
a rozvoj znevýhodněných území, byla schválena dotace obci Kunkovice
na projekt nazvaný "Přístavba a stavební úpravy OÚ Kunkovice" ve výši
1 946 000 Kč. Příjemce dotace požádal o změnu projektu spočívající ve snížení
celkových způsobilých výdajů projektu z 2 781 000 Kč na 2 193 465 Kč.
V návaznosti na snížení výdajů projektu dochází ke snížení výše poskytované
dotace na 1 534 000 Kč Změna projektu je řešena Dodatkem ke Smlouvě,
s odkazem na Žádost o schválení změny projektu a jejího doplnění. Výše
uvedenou změnou se projekt mění z investiční akce na akci neinvestiční.
Uspořené finanční prostředky ve výši 412 000 Kč se převádí na ORG
8999000000 Fond ZK – ostatní výdaje.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor strategického rozvoje kraje
07. 08. 2019
Mgr. Milan Filip
.............................................................

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:
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