Příloha č. 0186-20-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0035/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6Z02
název RO:
stručný popis:

RZK/0035/2020
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 ve výši 66 429 Kč
v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce “Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na
Ploštině“ a další úprava příjmů a výdajů v souvislosti se schvalováním dodatku č. 4 investičního záměru
této akce.
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Celkem

zdůvodnění:

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

-3 018 000
-35 011 571

Financování krajských rozvojových
projektů

0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK
-35 011 571

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 66 429 Kč
nevyčerpaných v roce 2019 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce “Muzeum
jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“.
U této akce dochází v roce 2020 k:
a) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 8 015 000 Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o částku
35 078 000 Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 32 060 000 Kč.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2020 činí celkem 4 997 000 Kč. K jeho
vypořádání se použijí finanční prostředky ve výši 66 429 Kč převedené z roku
2019, částka ve výši 7 948 571 Kč je kryta převodem výdajů v rámci Fondu ZK
z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů a finanční prostředky
ve výši 3 018 000 Kč se převádí k čerpání do roku 2021.
Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů z roku 2019 do roku 2020,
časový posun zahájení stavebních prací a navýšení celkových nákladů akce –
blíže viz schvalovaný dodatek č. 4 investičního záměru akce.
V rámci této akce dochází k navýšení celkových nákladů o 18 721 tis. Kč, které
je kryto navýšením podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z IROP ani podílu PO
se nemění.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
14. 2. 2020
Ing. Martin Kobzáň
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