Příloha č. 0998-20-P08

Rozpočtové opatření č. RZK/0232/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F61GG
název RO:
stručný popis:

RZK/0232/2020
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 150 ve výši 391 300,- Kč a navýšení rozpočtu
o částku 239 182,- Kč jako náhradu škody od pojišťovny v souvislosti s pojistnou událostí.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

239 182

poznámka

Podpora řemesel - krajské a soukromé
-391 300
školy
391 300 Příspěvky PO - školství
0 Náhrady škod od pojišťoven
239 182 Příspěvky PO - školství
239 182

Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků z ORGu 9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé
školy, kdy dochází k úspoře ve výši 391 300,- Kč do nerozepsané rezervy příspěvku na
provoz PO (ORG 9200)
- navýšení příjmů ORJ 10 - Odbor kancelář ředitele, ORG 6012 – Náhrady škod od
pojišťoven o 239 182,- Kč a navýšení výdajů ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu,
ORG 9200 – Příspěvky PO - školství v souvislosti s pojistnou událostí na Střední
zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické Zlín - uvolnění napojení vodovodních trubek při
opravě a následný únik vody.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Odbor školství, mládeže a sportu
23. 11. 2020

podpis vedoucího odboru:

PhDr. Stanislav Minařík
.............................................................

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

Odbor kancelář ředitele
23. 11. 2020
Ing. Petr Kedra

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:
.............................................................

