Příloha č. 0282-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0058/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6RYW
název RO:
stručný popis:

RZK/0058/2020
Přesun finančních prostředků rozpočtu ORJ 150 v rámci Fondu ZK - sekce Mládež a sport - Podpora
práce s mládeži ve výši 570 000,- Kč a změna neinvestičních transferů na investiční ve výši
1 270 000,- Kč v rámci individuální podpory.
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

poznámka

Fond ZK - sekce Mládež a sport - Podpora
-570 000
práce s mládeží

70891320

236 0150 003419 5222 000000000 0008514000000

0

70891320

236 0150 003419 5222 000000000 0008521000000

0

-1 270 000 Fond ZK - Individuální podpora

70891320

236 0150 003419 6322 000000000 0008521000000

0

1 840 000 Fond ZK - Individuální podpora

Celkem

zdůvodnění:

0

0

Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ
A SPORT) ve výši 570 000,- Kč z ORGU 8514 (Podpora práce s mládeží)
do ORGU 8521 (Individuální podpora – Mládež a sport). Důvodem je
nevyhlášení Programu MaS04-20 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ
ÚROVNI pro rok 2020 z důvodu nemožnosti podání si žádosti ze strany
Zlínského kraje na MŠMT vzhledem k tomu, že nebyla vyhlášena ze strany
MŠMT Výzva na dotčený účel.
2. změnu neinvestičních transferů na investiční v celkové výši 1 270 000,- Kč.
Investiční transfery budou použity na poskytnutí dotací pro mimořádně
významné projekty s regionálním i nadregionálním významem, které nesplňují
podmínky v rámci vyhlašovaných programových podpor v rámci sekce MLÁDEŽ
A SPORT.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Odbor školství, mládeže a sportu
13. 3. 2020

podpis vedoucího odboru:

PhDr. Stanislav Minařík
.............................................................

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

