Příloha č. 0801-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0188/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F662F
název RO:
stručný popis:

RZK/0188/2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 360 982 Kč v rámci odboru dopravy a silničního
hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z MD ČR na úhradu kompenzace v železniční dopravě v
roce 2020 dle rozhodnutí č. j. 58/2020-190-STSP/3.
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

70891320

231 0110 000000 4116 000027355 0006016000000

360 982

70891320

231 0110 002294 5193 000000000 0003047010000

0

70891320

231 0110 002294 5193 000000000 0003047010511

0

-69 585 342

Dopravní obslužnost - drážní doprava ČD a.s.

70891320

231 0110 002294 5193 000027355 0003047010511

0

69 585 342

Dopravní obslužnost - drážní doprava ČD a.s.

70891320

231 0110 002294 5193 000000000 0003047010513

0

-61 775 640

Dopravní obslužnost - drážní doprava ARRIVA vlaky, s. r. o.

70891320

231 0110 002294 5193 000027355 0003047010513

0

61 775 640

Dopravní obslužnost - drážní doprava ARRIVA vlaky, s. r. o.

360 982

360 982

Celkem

zdůvodnění:

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

360 982 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 360.982,- Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou
neinvestiční dotaci z MD ČR na úhradu kompenzace v železniční dopravě v roce
2020 dle rozhodnutí č. j. 58/2020-190-STSP/3. Rozhodnutím o poskytnutí
účelové dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu kompenzace ze
závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě byla Zlínskému
kraji poskytnuta dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu této
kompenzace.
Rozpočtové opatření řeší zapojení pouze 360.982,- Kč a doplnění účelového
znaku 27 355 do výdajů rozpočtu v souladu s podmínkami rozhodnutí MD ČR.
Částka ve výši 131.000.000 Kč již byla v rozpočtu Zlínského kraje rozpočtována.
Bez návaznosti
Odbor dopravy a silničního hospodářství
14. 9. 2020
Ing. Šumpela Vít
.............................................................

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
14. 9. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

Příloha č. 0801-20-P01
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

