Příloha č. 0647-20-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0137/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6QNM
název RO:
stručný popis:

RZK/0137/2020
Přesun výdajů z roku 2021 do roku 2020 ve výši 1 203 950 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“.
Třídění podle rozpočtové skladby
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poznámka

Strategické řízení a chytrá veřejná správa
60 198
ve ZK

8312080000 236 0200 006172 5166 104100990 0008312080000

0
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120 395

Strategické řízení a chytrá veřejná správa
ve ZK

8312080000 236 0200 006172 5166 104513013 0008312080000

0

1 023 357

Strategické řízení a chytrá veřejná správa
ve ZK

70891320
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Celkem

zdůvodnění:

1 203 950
1 203 950

0 Použití volných prostředků z min. let
1 203 950

návaznost na usnesení č.:

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“.
Výskyt koronaviru a s ním spojených přijetí následných vládních, ministerských
či jiných opatření měl vliv mimo jiné i na fungování firem a školských zařízení.
Tato situace napomohla zhotoviteli a všem dalším zainteresovaným osobám při
zpracování „Pasportů vybraných budov Zlínského kraje“ dle smlouvy
č. D/0219/2020/ŘDP. Zhotovitel tak bude schopen předat celkové dílo
v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno. Dle původních předpokladů
mělo být celkové plnění dokončeno a předáno nejpozději do 28. 02. 2021. Dle
současných informací však kompletní předání a úhrada plnění nastane ještě
v letošním roce. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nejsou stanoveny přesné
termíny, není důvod uzavírat dodatek ke smlouvě a dochází tak pouze k přesunu
prostředků v rozpočtu z roku 2021 do roku 2020.
Výdaje se v roce 2020 navyšují celkem o 1 203 950 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu
ZK ve výši 1 203 950 Kč je kryto použitím prostředků z minulých let.
Celkové výdaje projektu se nemění.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor projektového řízení
01. 07. 2020
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
.............................................................
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(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

