Příloha č. 0452-19Z-P14

Rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASWJY
název RO:
stručný popis:

NKS

SU

ZZK/0011/2019 - Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 501 760 Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené
příjmy z prodeje majetku a příjmy z věcných břemen a jejich využití ve výdajích na navýšení rozpočtu
akce "Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí".
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0030 006172 3111 000000000 0006011060000

159 000

0 Prodej majetku - oblast ostatní

70891320

231 0030 003122 3111 000000000 0006011010000

42 760

0 Prodej majetku - oblast školství

70891320

231 0030 006172 2119 000000000 0006003990000

300 000

70891320

231 0030 006172 6130 000000000 0003008030000

0

Celkem

501 760

0 Ostatní nedaňové příjmy - věcná břemena
501 760 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
501 760

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 501
760 Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a příjmy z
věcných břemen a jejich využití ve výdajích na navýšení rozpočtu akce "Výkupy pozemků
a ostatních nemovitostí". Jedná se o zapojení:
- příjmů z prodeje pozemku – školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 17.
6. 2019. Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm;
- příjmů z prodeje pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 17.
6. 2019. Jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Valašské Klobouky a v k.ú. Želechovice nad
Dřevnicí;
- ostatních nedaňových příjmů – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen na
nemovitostech Zlínského kraje.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Bez návaznosti
Odbor ekonomický

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

15. 5. 2019
Ing. Zmeková Alena
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

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

souhlasí / nesouhlasí
15. 5. 2019
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

