Příloha č. 0999-20-P09

Rozpočtové opatření č. RZK/0231/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6CQX
název RO:
stručný popis:

RZK/0231/2020
Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A
z důvodu posunu poskytnutí návratných finančních výpomocí a jejich vratek z roku 2020 do roku 2021
a dále z důvodu zapojení průtokové dotace.
Třídění podle rozpočtové skladby
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UZ
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příjmy

výdaje

poznámka
Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie
0
kompetenci

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008331041253

-411 167

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008331043216

-1 863 515

0

SOŠ JS Vsetín - společné odborné
vzdělávání

70891320

236 0200 000000 4116 110117051 0008331043216

16 618

0

SOŠ JS Vsetín - společné odborné
vzdělávání

70891320

236 0200 003122 5336 110117051 0008331043216

0

17 582

SOŠ JS Vsetín - společné odborné
vzdělávání

70891320

236 0200 003122 6451 000000000 0008331061278

0

-1 549 000

SPŠP COP Zlín – vzdělávání zaměřené
na praxi

70891320

236 0200 003123 6451 000000000 0008331061286

0

-1 005 000

SOU Val. Klobouky – inovácie v
agrosektore, E-book

70891320

236 0200 006172 6909 000000000 0008992000000

0

278 354

-2 258 064

-2 258 064

Celkem

Financování krajských rozvojových
projektů

Příloha č. 0999-20-P09
zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK u
následujících projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A:
ORG 8331041253 Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie kompetencií – z důvodu
zdlouhavého schvalování předložených žádostí o platbu ze strany CCR jako kontrolního
orgánu v OP Interreg V-A nebude očekávaná investiční dotace proplacena škole do
konce roku 2020, a proto nebude mít škola prostředky na vrácení NFV poskytnuté v roce
2019. Rozpočtovým opatřením se tak snižují příjmy v roce 2020 o 411 167,- Kč
a přesunují do roku 2021.
ORG 8331043216 SOŠ JS Vsetín - společné odborné vzdělávání - z důvodu
zdlouhavého schvalování předložených žádostí o platbu ze strany CCR dochází taktéž u
tohoto projektu k posunu vratky NFV z roku 2020 do roku 2021. Rozpočtovým
opatřením se tak snižují příjmy v roce 2020 o 1 863 515,- Kč a přesunují do roku
2021.
Dne 13. 11. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 16 617,37 Kč (627,90
EUR, NIV, kurz 26,465 CZK/EUR). Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o
platbu k projektu ze strany školy. 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 16 618,- Kč a výdaje o
17 582,- Kč. Kurzový rozdíl ve výši 964,- Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro
přeposlání dotace škole byl z důvodu opatrnosti použit kurz 28,00 CZK/EUR) je kryt
z ORG 8992000000 Financování krajských rozvojových projektů.
ORG 8331061278 SPŠP COP Zlín – vzdělávání zaměřené na praxi - z důvodu posunu
nákupu strojů a zařízení do roku 2021 se přesunuje také čerpání sjednané NFV ve výši
1 549 000 do roku 2021 - viz předložená Změnu struktury nákladů k IZ č 1513/150/02/19.
Částka ve výši 15 000,- Kč zůstává k čerpání v roce 2020. Rozpočtovým opatřením se
tak snižují výdaje v roce 2020 o 1 549 000,- Kč. Vratka NFV v celkové výši 1 564 000,Kč se přesunuje z roku 2021 do roku 2022.
ORG 8331061286 SOU Val. Klobouky – inovácie v agrosektore, E- book - z důvodu
posunu realizace projektu o 6 měsíců a konce realizace z 4/2021 do 10/2021 dochází
k posunu poskytnutí NFV ve výši 1 005 000,- Kč z roku 2020 do roku 2021 - viz
předkládaný dodatek č. 2 k IZ č 1542/150/04/19. Rozpočtovým opatřením se tak snižují
výdaje v roce 2020 o 1 005 000,- Kč. Vratka NFV se posunuje z roku 2021 do roku 2022.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 278 354,- Kč se převádí na ORG 8992000000
Financování krajských rozvojových projektů.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor projektového řízení
23. 11. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
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.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
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