Příloha č. 0807-20-P08

Rozpočtové opatření č. RZK/0190/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6OPQ
název RO:
stručný popis:

RZK/0190/2020
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 1 534 000,- Kč na zajištění finančního
krytí akce "SPŠ strojnická Vsetín - oprava havarijního stavu střechy budovy dílen" a zapojení smluvní
pokuty ve výši 15 339,- Kč.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0140 003114 6351 000000000 0009200031265

0

ZŠ Otrokovice - rekonstrukce sociálních
-80 903
zařízení

70891320

231 0140 003123 5331 000000000 0009200030000

0

-874 839 Příspěvky PO školství - úpravy majetku

70891320

231 0140 006172 6121 000000000 0003032000000

0

-578 258 Zabezpečení realizace investiční výstavby

70891320

231 0140 003122 5331 000000000 0009200033211

0

70891320

231 0140 006172 2212 000000000 0006018020000

15 339

70891320

231 0140 006172 5171 000000000 0003082000000

0

Celkem

zdůvodnění:

15 339

1 534 000

SPŠ strojnická Vsetín - oprava havarijního
stavu střechy budovy dílen

0 Pokuty ostatní
15 339 Správa majetku - ostatní
15 339

Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 v celkové výši
1 534 000,- Kč na zajištění finančního krytí investiční akce „SPŠ strojnická
Vsetín – oprava havarijního stavu střechy budovy dílen“ na základě investičního
záměru č. 1684/150/08/20 (zdrojem je úspora ve výši 80 903,- Kč - závěrečná
zpráva akce „ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení“, přesun
finančních prostředků ve výši 874 839,- Kč z ORGu 9200030000 – Příspěvky
PO školství – úpravy majetku a ve výši 578 258,- Kč z ORGu 3032 –
Zabezpečení realizace investiční výstavby)
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 140 ve výši 15 339,- Kč – jedná se
o smluvní pokutu na základě odstoupení od smlouvy mezi Zlínským krajem
a společností TASTE ONE s. r. o. za prodlení s dokončením a předáním díla
(Smlouva o dílo "Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu").

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Odbor investic
16. 9. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Libor Pecháček
.............................................................

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
.............................................................

Příloha č. 0807-20-P08
(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

