Příloha č. 0670-19Z-P01

Rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP01F7ZST
název RO:
stručný popis:

ZZK/0016/2019
Přesun finančních prostředků ve výši 2 420 000,- Kč z rozpočtu ORJ 200 - Fond ZK - ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů a ve výši 4 580 000,- Kč z ORGu 430010000 – Nová
nemocnice do rozpočtu ORJ 140 na financování studie modernizace KNTB v celkové výši
7 000 000,- Kč.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ
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POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0200 006172 5909 000000000 0008992000000

0

Financování krajských rozvojových
-2 420 000
projektů

70891320

231 0140 003522 6121 000000000 0004300010000

0

-4 580 000 Nová nemocnice

70891320

231 0140 003522 5166 000000000 0003085010000

0

Celkem

zdůvodnění:

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

0

7 000 000 KNTB – posouzení
0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 420 000,- Kč z rozpočtu
ORJ 200 - Fond ZK - ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů a ve výši
4 580 000,- Kč z ORGu 430010000 – Nová nemocnice do rozpočtu ORJ 140 na
financování studie modernizace KNTB v celkové výši 7 000 000,- Kč.
V současnosti existuje relativně podrobná studie na výstavbu „Nové krajské Baťovy
nemocnice“ v Malenovicích, není však k dispozici rovnocenný koncepční materiál
„Modernizace a dostavba stávající KNTB“, zpracovaný nezávisle odbornou autoritou s
prokazatelnými zkušenostmi s projektováním zdravotnické výstavby. Bez objektivního a
odborného vyhodnocení obou variant takových koncepčních projektů, nelze v orgánech
Zlínského kraje zodpovědně rozhodnout o jejich prioritách. Studii na modernizaci KNTB
je nutno zadat tak, aby výstupem byly srovnatelné technické, časové a finanční parametry
obou variant.

Odbor investic
19. 8. 2019
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

Odbor řízení dotačních programů
19. 8. 2019
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí

podpis:
.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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