Příloha č. 0109-20-P06

Rozpočtové opatření č. RZK/0014/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F74ZV
název RO:
stručný popis:

RZK/0014/2020
Snížení příjmů o 604 660 Kč a výdajů o 1 276 960 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SŠ informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování“ a přesun prostředků ve výši 672 300 Kč na ORG 8992 Financování krajských
rozvojových projektů.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

Financování krajských rozvojových
projektů

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u
akce „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“.
U této akce dochází v roce 2020 k zapojení výdajů v podobě účelového
příspěvku na provoz ve výši 321 700 Kč a snížení návratné finanční výpomoci
investiční o 1 598 660 Kč. Na straně příjmů dochází ke snížení vratky návratné
finanční výpomoci o 1 598 660 Kč a zapojení vratky části investičního příspěvku
poskytnutého škole na realizaci této akce v roce 2018 a to ve výši 994 000 Kč.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 672 300 Kč se převádí na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
Důvodem těchto změn je snížení celkových nákladů a změna poměru
investičních a neinvestičních nákladů akce po realizaci výběrových řízení na
dodávky strojů, zařízení a SW - blíže viz přiložená Změna struktury nákladů č.
7.
U této akce dochází ke snížení celkových nákladů akce o 1 277 tis. Kč,
předpokládané výše dotace z IROP o 605 tis. Kč a podílu ZK o 672 tis. Kč. Podíl
PO se nemění.
Bez návaznosti
Odbor řízení dotačních programů
17. 1. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................

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:
.............................................................

