Příloha č. 0965-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0220/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F65NP
název RO:
stručný popis:

RZK/0220/2020
Navýšení příjmů rozpočtu ZK ve výši 51 154 Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a výdajů rozpočtu
odboru Kancelář ředitele v souvislosti s poskytnutím dotace z MPSV ČR na podporu mimořádného
finančního ohodnocení soc. pracovníků na KÚ v souvislosti s epidemií COVID-19 dle rozhodnutí č.j.
MPSV-2020/213557-224/1.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

3500000000 231 0100 000000 4116 000013015 0006016000000

51 154

3500000000 231 0010 006172 5011 000013015 0002000000000

0

3500000000 231 0010 006172 5031 000013015 0002101000000

0

9 452 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců

3500000000 231 0010 006172 5032 000013015 0002101000000

0

3 430 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců

3500000000 231 0010 006172 5038 000013015 0002101000000

0

Celkem

zdůvodnění:

51 154

38 112 KÚ - osobní výdaje

160 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců
51 154

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ZK ve výši 51 154 Kč v rámci
rozpočtu odboru sociálních věcí a výdajů rozpočtu odboru Kancelář ředitele
v souvislosti s poskytnutím dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na
krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 dle rozhodnutí č.j. MPSV2020/213557-224/1. Dotace je určena na úhradu mimořádné odměny k platu za
práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli zaměstnanci vystaveni riziku
nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými
fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu
v souvislosti s aplikací opatření pro šíření nákazy COVID-19, případně za
mimořádné pracovní nasazení ve ztíženém pracovním prostředí.
Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
13. 11. 2020

podpis vedoucího odboru:

Mgr. Miklová Helena
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

13. 11. 2020
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Kedra Petr
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí
13. 11. 2020

podpis:

Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:

Příloha č. 0965-20-P01
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

