Příloha č. 0353-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0071/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6LLV
název RO:
stručný popis:

RZK/0071/2020
Zapojení příjmů do rozpočtu ZK ve výši 1 467 944 Kč v souvislosti s vyúčtováním mezikrajských smluv o
úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti ZK v roce 2019 a přesun ve výdajích ve výši 2 189
013 Kč v rámci odboru dopravy na úhradu kompenzace ostatním dotčeným krajům.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

Příspěvek od krajů na dopravní
obslužnost - linková doprava
Příspěvek na dopravní obslužnost linková doprava

zdůvodnění:

V návaznosti na proběhlé vyúčtování roku 2019 z mezikrajských smluv o úhradě
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti, uzavřených mezi Zlínským krajem a kraji
Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským, rozpočtové opatření řeší přesun
finančních prostředků do závazného ukazatele „Příspěvek krajům na dopravní obslužnost
– linková doprava“ ve výši 3.656.960 Kč. Finanční prostředky v uvedené výši vychází
z jednotlivých vyúčtování roku 2019, které jsme dle uzavřených mezikrajských smluv
sousedním krajům povinni uhradit. Současně rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu
ZK finanční prostředky, které nám uhradí/uhradily sousední kraje jakožto vratky
z jednotlivých vyúčtování mezikrajských smluv v celkové výši 1.467.944 Kč.

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

Bez návaznosti
Odbor dopravy a silničního hospodářství
31. 3. 2020
Ing. Šumpela Vít
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
31. 3. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

