Příloha č. 0040-19Z-P05

Rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01DVG1J
název RO:
stručný popis:

ZZK/0002/2019
Přesun finančních prostředků ve výši 6 mil. Kč v rámci Fondu ZK ze závazného ukazatele ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů na závazný ukazatel ORG 8830 – Individuální podpora STR
z důvodu poskytnutí dotace Sdružení obcí Hornolidečska na vybudování cyklostezky Bečva-Vlára-Váh.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

Individuální podpora STR – Dofinancování
6 000 000
cyklostezky

70891320

236 0120 002219 6349 000000000 0008830273067

0

70891320

236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000

0

-6 000 000

0

0

Celkem

zdůvodnění:

Financování krajských rozvojových
projektů

návaznost na usnesení č.:

Orgánům Zlínského kraje je předložena ke schválení Smlouva o poskytnutí
dotace Sdružení obcí Hornolidečska na spolufinancování vybudování I. etapy
regionální dálkové cyklostezky Bečva-Vlára-Váh č. 461 v celkové výši 16 mil. Kč
(čerpání v roce 2019 ve výši 6 mil. Kč a v roce 2020 ve výši 10 mil. Kč).
Předpokládané celkové náklady na vybudování cyklostezky jsou 101,9 mil. Kč
a Sdružení obcí Hornolidečsko připravuje předložení žádosti o dotaci na
financování tohoto projektu do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Žadatel předpokládá získání dotace ve výši 79,17 mil. 77,69% celkových
způsobilých výdajů projektu. Kč. Jednou z povinných příloh, které musí být SFDI
předloženy nejpozději do 15. 2. 2019, je doklad o zajištění vlastního podílu
financování projektu. Sdružení obcí Hornolidečska však bez spolufinancování
Zlínského kraje není schopno zajistit a doložit SFDI doklad o zajištění vlastního
podílu financování projektu.
Z výše uvedeného důvodu dochází k zapojení prostředků ve výši 6 mil. Kč do
rozpočtu roku 2019, na závazný ukazatel ORG 8830 - Individuální podpora STR,
ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje). Navýšené prostředky se převádí
ze závazného ukazatele ORG 8992 – Financování krajských rozvojových
projektů, ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů).
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor strategického rozvoje kraje
3. 1. 2019
Mgr. Milan Filip
.............................................................

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

Odbor řízení dotačních programů
3. 1. 2019
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

Ing. Anna Bajerová
.............................................................
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(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

