Příloha č. 0740-19-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0156/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7G5P
název RO:

RZK/0156/2019

stručný popis: Zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace ZK
(Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) v celkové výši
338 000 Kč, ORJ 90.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

0
338 000

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

239 000 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
99 000 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
338 000

Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového neinvestičního finančního
příspěvku z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace ZK:
 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Rozhodnutím č. MK 58136/2019 OM byla z programu „Podpora expozičních
a výstavních projektů“, schválen účelový finanční příspěvek ve výši
239 000 Kč na instalaci výstavy „Umění pravěku. Pravěk umění.“, účelově
poskytnut na úhradu nákladů spojených s instalací výše uvedené výstavy
jako nevratný a neinvestiční.
 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím č. MK 59162/2019 OM byla z programu „Podpora expozičních
a výstavních projektů“, schválen účelový finanční příspěvek ve výši
99 000 Kč na instalaci výstavy „Czech Made Western.“, účelově poskytnut
na úhradu nákladů spojených s instalací výše uvedené výstavy jako
nevratný a neinvestiční.
Poskytnuté fin. prostředky jsou přísně účelové a podléhají fin. vypořádání
se státním rozpočtem za rok 2019.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor kultury a památkové péče

datum zpracování:

04. 09. 2019

podpis vedoucího odboru:

PhDr. Romana Habartová
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu

souhlasí / nesouhlasí

a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

