Příloha č. 0146-20-P06

Rozpočtové opatření č. RZK/0032/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F77QJ
název RO:
stručný popis:

RZK/0032/2020
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu ORJ 140 roku 2019 do rozpočtu roku 2020 v
celkové výši 3 223 564,- Kč na zajištění krytí investičních akcí v oblasti sociálních věcí a zapojení vratky
investičního příspěvku ve výši 1 083 000,- Kč z roku 2019.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

0
4 306 564

poznámka
0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK

24 100 DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa
3 199 464 DS Lukov - revitalizace zahrady
0

Ostatní nedaňové příjmy - nevyčerpané
dotace z rozpočtu ZK

1 083 000 Zabezpečení realizace investiční výstavby
4 306 564

Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu ORJ
140 roku 2019 do rozpočtu roku 2020 v celkové výši 3 223 564,- Kč na zajištění krytí
investičních akcí v souvislosti se změnou struktury a zdrojů financování akce „DS Lukov
– protipožární opatření – I. etapa (1539/100/04/19-02/02/20/S) a „DS Lukov – revitalizace
zahrady“ (1411/100/02/18-03/02/20/S). Dále dochází k zapojení vratky investičního
příspěvku z roku 2019 ve výši 1 083 000,- Kč – akce „ZZS ZK – přístavba a stavební
úpravy výjezdové základny Vsetín“ v souvislosti se změnou struktury uvedené akce
(1544/170/04/19-01/01/20/S). Všechny změny struktur investičních akcí jsou předkládány
Radě ZK dne 17. 2. 2020 ke schválení.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Odbor investic
12. 2. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

