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Rozpočtové opatření č. RZK/0074/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6R42
název RO:
stručný popis:

RZK/0074/2020
Navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 celkem o 114 772 Kč v souvislosti se zapojením
průtokové dotace z MMR, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci.
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Financování krajských rozvojových
projektů

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Dne 27. 3. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR v celkové výši
114 771,47 Kč (kurz 27,63499 CZK/EUR, tj. 4 153,12 EUR) k projektu „SPŠ
a OA Uh. Brod – Centra společné odborné přípravy a výuky inov. Technologií“
reg. číslo NFP304011C887. Jedná se o podíl 5 % SR k dříve podané žádosti o
platbu ze strany SPŠ a OA Uh. Brod. Tato platba se zapojuje do příjmů rozpočtu
ZK 2020. Po zapojení příjmů ZK platbu přepošle příspěvkové organizaci
v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o
částku 114 772,- Kč v roce 2020. Výdaje se navyšují o částku 120 441,- Kč.
Kurzový rozdíl z důvodu opatrnosti při pohybu kurzu (29,00 CZK/EUR) 5 669,Kč je dofinancován z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových programů.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
6. 4. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

