Příloha č. 0451-20-P06

Rozpočtové opatření č. RZK/0105/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6WA9
název RO:
stručný popis:

NKS

SU

RZK/0105/2020
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 2 913 000,- Kč na zajištění finančního
krytí akcí v oblasti sociálních věcí.
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

-2 913 000 VS nemocnice – objekt K - hemodialýza

70891320

231 0140 003522 6121 000000000 0004327170000

0

70891320

231 0140 004350 6351 000000000 0009100000335

0

183 000

70891320

231 0140 004350 5331 000000000 0009100000321

0

2 730 000

Domov pro seniory Napajedla – oprava
podlah

70891320

231 0140 004350 5331 000000000 0009100000321

0

-2 695 000

Domov pro seniory Napajedla – oprava
podlah

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007999910000

0

2 695 000

Převod prostředků odboru do rozpočtu
následujícího roku

0

0

Celkem

zdůvodnění:

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

Centrum Áčko, p. o. – bezbariérová
úprava prostor SSL

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 v roce
2020 v celkové výši 2 913 000,- Kč (ORG 4327170000 – VS nemocnice – objekt K –
hemodialýza) z důvodu zajištění finančního krytí investičních akcí v oblasti sociálních
věcí:
„Centrum Áčko, p. o. – bezbariérová úprava prostor SSL“ ve výši 183 000,- Kč
v souladu s investičním záměrem akce č. 1621/100/03/20
„Domov pro seniory Napajedla, p. o. – oprava podlah“ (ORG 9100000321) ve
výši 2 730 000,- Kč v souladu s investičním záměrem akce č. 1634/100/04/20
Uvedené investiční záměry jsou předkládány Radě ZK dne 25. 5. 2020 ke schválení.

Odbor investic
20. 5. 2020
Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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

