Příloha č. 0101-20-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0018/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6XH3
název RO:

RZK/0018/2020

stručný popis:

Přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z Fondu ZK do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana
z akce "Projekty MPSV" na akci "Spoluúčast na akcích" z důvodu zrušení dotačního titulu "Dotační
program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2020".
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0020 004379 5169 000000000 0008261010000

0

70891320

231 0020 003319 5175 000000000 0003048000000

0

40 000 Spoluúčast na akcích

70891320

231 0020 003319 5164 000000000 0003048000000

0

20 000 Spoluúčast na akcích

70891320

231 0020 003319 5169 000000000 0003048000000

0

10 000 Spoluúčast na akcích

70891320

231 0020 003319 5139 000000000 0003048000000

0

30 000 Spoluúčast na akcích

Celkem

0

-100 000 Fond ZK - Projekty MPSV

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z Fondu ZK
do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana z akce "Projekty MPSV" na akci "Spoluúčast na
akcích" z důvodu zrušení dotačního titulu "Dotační program na podporu samosprávy v
oblasti stárnutí pro rok 2020" na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Kraj nemůže
požádat o dotaci a realizovat vlastní projekt. Připravuje se jednorázová aktivita v oblasti
Spoluúčast na akcích, a to krajská konference, která je plánována na měsíc září 2020.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor Kancelář hejtmana
21. 1. 2020
Ing. Filouš František
.............................................................

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
21. 1. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

