Příloha č. 0616-20-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0143/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6GZW
název RO:
stručný popis:

RZK/0143/2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 170 v celkové výši 1 318 944 Kč o poskytnuté finanční
prostředky ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK na úhradu nákladů
na připravenost na řešení mimořádných a krizových situací a na úhradu mimořádných výdajů vzniklých
v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších
munice ve Vlachovicích - Vrběticích.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

1 105 550

Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje

0 Dotace z VPS
Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 170 (Odbor
zdravotnictví) v celkové výši 1 318 944 Kč o poskytnuté neinvestiční finanční
prostředky ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje na úhradu nákladů na připravenost na řešení mimořádných
a krizových situací ve výši 1 105 550 Kč a na úhradu mimořádných výdajů
vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického
ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích – Vrběticích ve výši 213 393,57 Kč.
Rozdíl ve výši 0,43 Kč vznikl zaokrouhlením poskytnuté dotace.
Bez návaznosti
Odbor zdravotnictví

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

02. 07. 2020
Ing. Karol Muránsky
.............................................................

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

