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Rozpočtové opatření č. RZK/0185/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6DKK
název RO:
stručný popis:

RZK/0185/2020
Navýšení výdajů ORJ 90 o 161 000 Kč u závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO“ a snížení výdajů
ORJ 200 v podobě NFV o 57 000 Kč v souvislosti s předkládanou Změnou struktury nákladů akce
„Muzeum JVM - Interaktivní expozice Česko - Slovenska"; současně dochází ke snížení výdajů
o 104 000 Kč u ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů.
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Celkem

zdůvodnění:

Muzeum JVM – Interaktivní expozice
Česko-Slovenska

Do RZK 21. 9. 2020 je předkládána změna Fondu investic Muzea Jihovýchodní
Moravy, p. o. jejíž součástí je příloha Změna struktury nákladů Investičního
záměru 1546/090/05/19-01/09/20/S projektu MJVM – Ploština – Interaktivní
expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě. V projektu došlo ke
snížení investičních nákladů o 67 tis. Kč a zvýšení neinvestičních nákladů o 67
tis. Kč. Celkové náklady 857 tis. Kč zůstaly beze změny.
Předfinancování neinvestičních nákladů bude řešeno navyšováním/snižováním
zvláštního příspěvku na provoz v jednotlivých letech 2020-2021 z rozpočtu
Odboru kultury a památkové péče ORJ 90. V roce 2020 se provozní příspěvek
navýší o 189 000,- Kč. Pro rok 2020 nemá Odbor kultury v rozpočtu dostatek
finančních prostředků, proto rozpočtovým opatřením dochází k navýšení
provozního příspěvku o 161 000,- Kč u ORG 9100000310 – Příspěvky PO
kultura ORJ 90.
Předfinancování investičních nákladů projektu je řešeno z Fondu investic
příspěvkové organizace ve výši 100 tis. Kč a z poskytnutí investiční NFV
z rozpočtu ZK ve výši 568 tis. Kč. Plánovaná NFV ve výši 625 tis. Kč se tak
snižuje o částku 57 tis. Kč. Proto rozpočtovým opatřením dochází ke snížení
výdajů na ORG 8331070310 - Muzeum JVM - Interaktivní expozice Česko –
Slovenska o částku 57 000,- Kč.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Vzniklý rozdíl v rámci rozpočtu ZK ve výši 104 000,- je kryt z ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
11. 9. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Odbor kultury a památkové péče
11. 9. 2020
souhlasí / nesouhlasí
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:
.............................................................

