Příloha č. 0330-20-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0069/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6QTS
název RO:
stručný popis:

RZK/0069/2020
Zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši 10 000 000,- Kč na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytných opatření přijatých Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace.
Třídění podle rozpočtové skladby
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3500000000 231 0020 000000 4111 000098022 0006019000000

10 000 000

0 Dotace z VPS

3500000000 231 0020 005272 5139 000098022 0003003020000

0

10 000 000 Krizové řízení

3500000000 231 0020 005272 5139 000000000 0003003020000

0

-3 900 000 Krizové řízení
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231 0030 006172 5909 000000000 0007000000000

Celkem

zdůvodnění:

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

0
10 000 000

3 900 000 Ostatní výdaje odboru
10 000 000

Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši
10 000 000,- Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá
Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace, realizovaná běžnými
i investičními výdaji v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 na dobu
30 dnů na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194, který
vláda v souvislosti s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
ČR vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR.
Odbor Kancelář hejtmana
31. 3. 2020
Ing. František Filouš
.............................................................

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

.............................................................
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

