Příloha č. 0929-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0217/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F67FF
název RO:
stručný popis:

NKS

SU

RZK/0217/2020
Navýšení příjmů v rámci Fondu ZK - ORJ 200 ve výši 8 660 000,- Kč na základě vratky návratné finanční
výpomoci u akce "Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy".
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka
SMUH - Revitalizace národních kulturních
0
památek Velké Moravy

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008314060327

8 660 000

70891320

236 0030 006172 5909 000000000 0008997008314

0

8 660 000

8 660 000

8 660 000

Celkem

zdůvodnění:

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

Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu
následujícího roku

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o
8 660 000,- Kč v rámci Fondu ZK - ORJ 200 u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“.
Důvodem je úprava zdrojů financování a to na základě upřesnění jednotlivých
nákladových položek dle skutečného a předpokládaného čerpání v letech 2020 až 2022
a dále dle aktualizace finančního plánu čerpání jednotlivých žádostí o platbu dotace
v rámci stejnojmenného projektu IROP – na základě změny struktury nákladů č. 7
investičního záměru č. 1182/3/090/06/04/16 – 07/1020/S.
Dále dochází k převodu finančních prostředků ve výši 8 660 000,- Kč do dalších let.
V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace
z IROP ani podílů ZK a PO.

Odbor projektového řízení
26. 10. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
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:
.............................................................

