Příloha č. 0883-20-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0206/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6CEL
název RO:
stručný popis:

RZK/0206/2020
Navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 celkem o 37 333 Kč v souvislosti se zapojením
průtokových dotací z MMR, které Zlínský kraj přeposílá příslušným příspěvkovým organizacím.
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

poznámka

70891320

236 0200 000000 4116 110117051 0008331041253

13 315

0

Gymnázium Val.Klobouky – zvyšovanie
kompetencií

70891320

236 0200 000000 4116 110117051 0008331043218

24 018

0

SUPŠ skl. Val. Meziříčí - rozvoj vzdel.
infrastruktury

70891320

236 0200 003121 5336 110117051 0008331041253

0

13 977

Gymnázium Val.Klobouky – zvyšovanie
kompetencií

70891320

236 0200 003122 5336 110117051 0008331043218

0

24 816

SUPŠ skl. Val. Meziříčí - rozvoj vzdel.
infrastruktury

70891320

236 0200 003122 6356 110117988 0008331043218

0

-2 470

SUPŠ skl. Val. Meziříčí - rozvoj vzdel.
infrastruktury

70891320

236 0200 006172 6909 000000000 0008992000000

0

1 010

37 333

37 333

Celkem

Financování krajských rozvojových
projektů

zdůvodnění:
Dne 1. 10. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 13 314,09 Kč
(kurz 27,15 CZK/EUR, 490,39 EUR, NIV) k projektu Gymnázia Valašské
Klobouky „Zvyšovanie exaktních, prírod. a tech. kompetencií študentov“ číslo
NFP304011D204. Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o platbu ze
strany Gymnázia Valašské Klobouky. Tato platba se zapojuje do příjmů rozpočtu
ZK 2020. Po zapojení příjmů ZK platbu přepošle příspěvkové organizaci
v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o částku 13 315,- Kč v roce
2020. Celkově bude zaslána příspěvkové organizaci odhadem částka 13 977,Kč (490,39 EUR, pro přepočet použit kurz 28,50 CZK/EUR). Výdaje se proto
navyšují na položce 5336 – neinv. dotace zřízeným PO o částku 13 977,- Kč.
Vzniklý kurzový rozdíl mezi zapojovanými příjmy a výdaji ve výši 662,- Kč je
financován z nedočerpaných výdajů ORG 8331043218 na položce 6356 - invest.
transfery zřízeným PO.
Dne 1. 10. 2020 dále obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši
24 017,43 Kč (kurz 27,15 CZK/EUR, 884,62 EUR, NIV) k projektu SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí „Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej
sklárskej základne“ reg. číslo NFP304011C847. Jedná se o podíl 5% SR k dříve
podané žádosti o platbu ze strany SUPŠ skl. Val. Meziříčí. Tato platba se
zapojuje do příjmů rozpočtu ZK 2020. Po zapojení příjmů musí ZK platbu
přepošle příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o částku 24 018,- Kč v roce
2020. Celkově bude škole zaslána odhadem částka 25 212,- Kč (884,62 EUR,
pro přepočet použit kurz 28,50 CZK/EUR, tzn. kurzový rozdíl mezi příjmy a výdaji
činí 1 194 Kč). Výdaje na položce 5336 – neinv. dotace zřízeným PO se
navyšují o částku 24 816,- Kč (na položce 5336 zůstala nedočerpána částka
396 Kč z minulé platby průtokové dotace).
Z položky 6356 - invest. transfery zřízeným PO se dále rozpočtovým opatřením
přesunuje nevyčerpaná částka ve výši 2 470,- Kč následně:
- částka ve výši 798,- Kč na položku 5336 – neinv. dotace zřízeným PO,
- částka ve výši 662,- Kč na ORG 8331041253 položku 5336,
- částka ve výši 1 010,- Kč navyšuje výdaje ORG 8992000000 Financování
krajských rozvojových projektů.
návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor projektového řízení
8. 10. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

