Příloha č. 1049-20-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0242/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6E2V
název RO:
stručný popis:

RZK/0242/2020
Zapojení finančních prostředků ve výši 493 318 Kč do rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti
s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu
podpory vybavení SSL - přechod na DVB-T2 a navýšení příjmů a výdajů o 130 341 Kč v rámci Fondu
ZK, ORJ 200 u projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ v souvislosti s proplacením
závěrečné žádosti o platbu.
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zdůvodnění:

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

V rámci realizace programu podpory vybavení SSL – přechod na DVB-T2 byly
proplaceny všechny přijaté žádosti sociálních služeb v celkové výši 493 318 Kč.
Následně byla v 9/2020 předložena na MPO ČR projektová žádost na poskytnutí
dotace. Dne 8. 12. 2020 Zlínský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
částku 493 318 Kč, což je 100 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.
Částka by měla být vyplacena do konce roku 2020. Rozpočtovým opatřením se
proto navyšují příjmy v roce 2020 o částku 493 318 Kč u závazného ukazatele
„Program podpory vybavení SSL – přechod na DVB-T2“. Současně dochází
k navýšení výdajů o stejnou částku u závazného ukazatele „Financování
krajských rozvojových projektů“.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ
200, u projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“. Příjmy a
výdaje se v roce 2020 zvyšují o 130 341 Kč.
Důvodem předmětného navýšení je proplacení závěrečné žádosti o platbu se ze
strany poskytovatele dotace (MPSV) včetně objemu dotace (zjištěním), která se
váže ke kontrolám provedených ze strany ZK vůči poskytovatelům sociálních
služeb za období roku 2017 a 2018, a to v celkovém objemu 130 340,27 Kč.
Současně však poskytovatel dotace na základě zaslané výzvy § 14f odst. 3
zákona č. 218/2000, zažádal o vrácení dotace ve stejném objemu, a to
130 340,27 Kč. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě (navýšení) příjmů
a současně výdajů o předmětnou částku.
Rozdíl (0,73 Kč u příjmů a výdajů) mezi zvyšujícími prostředky rozpočtu příjmů
a výdajů a skutečnou částkou je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek
a podílů spolufinancování (EU, SR) v rozpočtu ZK na celé Kč.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
10. 12. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................
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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

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
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podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
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