Příloha č. 1022-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0233/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F65GO
název RO:
stručný popis:

RZK/0233/2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 13 062 Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR pro
Domov pro seniory Lukov.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320

231 0100 000000 4116 104513013 0006016000000

11 687

70891320

231 0100 000000 4116 104113013 0006016000000

1 375

70891320

231 0100 004350 5336 104513013 0009100000317

0

70891320

231 0100 004350 5336 104113013 0009100000317

0

Celkem

13 062

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR - EU
0 Ostatní dotace ze SR - SR

11 687 Příspěvky a dotace PO - DS Lukov
1 375 Příspěvky a dotace PO - DS Lukov
13 062

zdůvodnění:

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl schválen projekt „Aktivně i ve stáří v DS
Lukov“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015327, který byl předložen
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Lukov. Účelem dotace je vytvoření a
zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné
důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a uživateli. Projekt má být
realizován v období duben 2020 až březen 2022 a financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR. Dle oznámení MPSV bude organizaci redistribuována 2. část
dotace v celkové výši 13.061,18 Kč, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.
OPZ/2.2/098/0015327. Částka za jednotlivý UZ, v tabulce příjmů a výdajů, byla
zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

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

Bez návaznosti
Odbor sociálních věcí
24. 11. 2020
Mgr. Miklová Helena
.............................................................

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
24. 11. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

