Příloha č. 0430-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0082/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6M2B
název RO:
stručný popis:

RZK/0082/2020 - Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK o 30 597 530 Kč v rámci odboru ekonomického o daň z příjmů
právnický osob placenou krajem dle daňového přiznání za zdaňovací období 2019, úprava příjmů a
výdajů rozpočtu odboru Kancelář hejtmana z důvodu zapojení finančního daru do příjmů ZK na nákup
pomůcek a nákup dalšího vybavení v souvislosti s nouzovým stavem - koronavir, v rámci odboru
sociálních věcí přesun prostředků ve výši 300 000 Kč na zajištění výplaty náhrad za práci brigádníkům
(studentům) v DS Lukov.
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návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje
o 30.597.530 Kč v rámci odboru ekonomického o daň z příjmů právnický osob
placenou krajem dle daňového přiznání za zdaňovací období 2019. Rozpočtové
opatření řeší dále úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru Kancelář hejtmana
z důvodu zapojení finančního daru ve výši 400.000 Kč od společnosti ČEPS, a.s.
do příjmů ZK na nákup ochranných potřeb pro zdravotnická zařízení a zařízení
poskytující sociální služby. Dále dochází k přesunu z neinvestičních do
investičních výdajů ve výši 1.200.000 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana na
zajištění finančního krytí nákupu plicních ventilátorů v souvislosti s nouzovým
stavem - koronavir. V rámci odboru sociálních věcí dochází k přesunu finančních
prostředků ve výši 300.000 Kč z transferů do vlastních výdajů odboru na
zajištění výplaty náhrad za práci studentům v DS Lukov v souvislosti
s nouzovým stavem - koronavir.
Bez návaznosti
Odbor ekonomický
6. 5. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Zmeková Alena
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

Odbor Kancelář hejtmana
6. 5. 2020
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Filouš František
.............................................................

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

Odbor sociálních věcí
6. 5. 2020

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Miklová Helena

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí
6. 5. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

