Příloha č. 0923-20-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0212/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F64HQ
název RO:
stručný popis:

RZK/0212/2020
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 20 do oblasti krizového řízení ve výši 1 033 000,Kč na zajištění nákupu vitamínových balíčků pro pracovníky v sociálních službách a pro pracovníky
KHS Zlín.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

236 0020 006409 5229 000000000 0008821000000

0

-750 000 Fond ZK - Individuální podpora KH

70891320

236 0020 005512 5222 000000000 0008820000000

0

-246 000

70891320

231 0020 005273 5171 000000000 0003003010000

0

70891320

231 0020 005273 5166 000000000 0003003010000

0

-5 000 Příprava na krizové situace

70891320

231 0020 005273 5164 000000000 0003003010000

0

-12 000 Příprava na krizové situace

3500000000 231 0020 005272 5133 000000000 0003003020000

0

336 203 Řešení krizových situací

3500000000 231 0020 005272 5194 000000000 0003003020000

0

696 797 Řešení krizových situací

Celkem

0

zdůvodnění:

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

Fond ZK - Činnost pobočných spolků
hasičů

-20 000 Příprava na krizové situace

0

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ
20 – Odbor Kancelář hejtmana do oblasti krizového řízení ve výši 1 033 000,Kč na zajištění nákupu vitamínových balíčků pro pracovníky v sociálních
službách a pro pracovníky KHS Zlín. Zdrojem jsou finanční prostředky - ORG
3003010000 – Příprava na krizové situace a také z Fondu ZK – ORG 8820 –
Činnost pobočných spolků hasičů a ORG 8821 – Individuální podpora KH.
Ve Fondu ZK nebyly finanční prostředky vyčerpány v souvislosti s krizovými
opatřeními v rámci vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s virem COVID-19 na území České republiky.
Radě Zlínského kraje je předloženo ke schválení uzavření darovacích smluv
se subjekty v sociálních službách. Darovacími smlouvami budou bezplatně
převáděny vitamínové balíčky z důvodu podpory imunity zaměstnanců
sociálních služeb ve Zlínském kraji a Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje.
Odbor Kancelář hejtmana
26. 10. 2020
Ing. František Filouš
.............................................................

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)

Příloha č. 0923-20-P04
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

