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Rozpočtové opatření č. RZK/0205/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6D7D
název RO:
stručný popis:

RZK/0205/2020
Snížení příjmů o 16 762 000 Kč a výdajů o 24 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum
regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“ v návaznosti na Změnu
struktury nákladů č. 10 investičního záměru a snížení výdajů o 16 738 000 Kč u závazného ukazatele
„Financování krajských rozvojových projektů“.
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Celkem

zdůvodnění:

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 16 762 000 Kč a výdajů celkem
o 24 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Muzeum regionu Valašsko, p.
o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“. U této akce dochází
v roce 2020 k:
a) navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 1 056 000 Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 1 080 000
Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 16 762 000 Kč.
Důvodem těchto změn je nezbytná úprava zdrojů financování v letech 2020
a 2021, a to v souvislosti s ukončením veřejných zakázek na zhotovitele expozic,
výstavních prostor a dodavatele mobiliáře a dále dle aktualizace
předpokládaných termínů proplacení jednotlivých žádostí o platbu v rámci
stejnojmenného projektu IROP - blíže viz přiložená změna struktury nákladů č.
10.
Saldo rozpočtu u této akce ve výši 16 738 000 Kč (vzniklé v souvislosti
s posunem vratky návratné finanční výpomoci z roku 2020 do roku 2021) je kryto
z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše
dotace z IROP ani podílů ZK a PO.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
7. 10. 2020

podpis vedoucího odboru:
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