Příloha č. 0833-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0180/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6DIU
název RO:
stručný popis:

RZK/0180/2020
Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě předložených požadavků jednotlivých odborů

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

4350000000 231 0200 003522 6130 000000000 0004350000000

výdaje
0

poznámka

-633 000 Nová krajská nemocnice Zlín - Malenovice
0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002220000

-633 000

70891320

231 0170 003533 5331 000000000 0009100000309

0

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007000000000

0

-4 900 000 Ostatní výdaje odboru

70891320

236 0150 003419 5222 000000000 0008511000000

0

-157 000 Jednorázové projekty

70891320

236 0030 006172 5909 000000000 0008999000000

0

-43 000 Fond ZK - ostatní výdaje

70891320

236 0150 003419 5213 000000000 0008521000000

0

200 000 Individuální podpora - Mládež a sport

70891320

231 0020 003341 5169 000000000 0003006020000

0

70891320

231 0020 003522 6122 000000000 0003007010000

0

70891320

231 0020 003349 5169 000000000 0003007010000

0

Celkem

zdůvodnění:

-633 000

4 900 000 Příspěvky a dotace PO - ostatní

-500 000 Audiovizuální zpravodajství
250 000 Propagace a marketing
250 000 Propagace a marketing
-633 000

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 633.000 Kč
z rozpočtu roku 2020 do následujících let v rámci odboru projektového řízení
u závazného ukazatele „Nová nemocnice – Zlín-Malenovice“, přesun finančních
prostředků ve výši 4.900.000 Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje
odboru" (odbor ekonomický) do rozpočtu odboru zdravotnictví na navýšení
příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK v rámci závazného
ukazatele „Příspěvky a dotace PO - ostatní".
Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu ZK
ze závazného ukazatele „Jednorázové projekty“ ve výši 157.000 Kč a ze
závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“ ve výši 43.000 Kč na závazný
ukazatel „Individuální podpora – Mládež a sport“. Tyto finanční prostředky
v celkové výši 200.000 Kč budou použity na poskytnutí individuální neinvestiční
podpory (sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro Valašský házenkářský klub a. s. na
projekt „HC ROBE Zubří v házenkářské Evropě“. Rozpočtové opatření řeší i
přesun finančních prostředků ve výši 500.000 Kč v rámci odboru Kancelář
hejtmana ze závazného ukazatele „Audiovizuální zpravodajství“ na závazný
ukazatel „Propagace a marketing“ v souvislosti s další připravovanou propagací
Zlínského kraje.
Bez návaznosti
Odbor ekonomický

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

17. 9. 2020
Ing. Zmeková Alena
.............................................................

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

Odbor Kancelář hejtmana
17. 9. 2020
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Filouš František
.............................................................

Příloha č. 0833-20-P01
dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

Odbor školství, mládeže a sportu
17. 9. 2020
souhlasí / nesouhlasí
PhDr. Minařík Stanislav
.............................................................

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

Odbor zdravotnictví
17. 9. 2020
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Muránsky Karol
.............................................................

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

Odbor projektového řízení
17. 9. 2020
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Kobzáň Martin
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí
17. 9. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

