Příloha č. 0631-20-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0136/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6GOF
název RO:
stručný popis:

RZK/0136/2020
Navýšení příjmů a výdajů ORJ 90 o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
v celkové výši 218 000 Kč pro příspěvkové organizace ZK - Muzeum Kroměřížska a Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
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Celkem

0 Ostatní dotace ze SR
175 000 Muzeum Kroměřížska, p. o.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o.

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 90 (Odbor
kultury a památkové péče) o poskytnuté účelové neinvestiční dotace
z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 218 000 Kč pro:
 Muzeum Kroměřížska, p. o. na projekt „venkovský dům č. p. 65 rejstř. č.
ÚSKP17145/7 – 7078, památková rezervace Rymice – Hejnice – obnova
nosných dřevěných konstrukcí usedlosti vč. navazujících konstrukcí a další
s tím související stavební práce a rámci Programu péče o vesnické
památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny ve výši 175 000 Kč
 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. na projekt „Do muzea
za starými řemesly“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit
v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních
expozic ze sbírek evidovaných v CES muzejní povahy MK ČR ve výši
43 000 Kč.

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

Bez návaznosti
Odbor kultury a památkové péče
30. 06. 2020
PhDr. Romana Habartová
.............................................................

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

