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Rozpočtové opatření č. RZK/0243/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6E10
název RO:
stručný popis:

RZK/0243/2020
Snížení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“
o 236 055 Kč a jejich přesun do rozpočtu roku 2021.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Digitální technická mapa ČR ve Zlínském
kraji
Financování krajských rozvojových
projektů

Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce
„Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“. V roce 2020 dochází ke snížení
výdajů ve výši 236 055 Kč a jejich přesunu na úhradu výdajů do roku 2021.
K této změně dochází v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která
je přílohou schvalovaného IZ a která upřesnila náklady této akce. Blíže viz
schvalovaný investiční záměr akce.
Saldo v rozpočtu ZK ve výši 236 055 Kč je převáděno na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.

návaznost na usnesení č.:

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 221 036 tis. Kč, předpokládané
příjmy v podobě dotace z OP PIK činí 187 137 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 33 899
tis. Kč. V rozpočtu ZK a střednědobém výhledu rozpočtu je rozpočtován pouze
podíl ZK ve výši 33 899 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši
187 137 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.
Oproti schválenému projektovému rámci dochází ke snížení celkových
předpokládaných nákladů o 15 060 tis. Kč, dotace z OP PIK o 12 863 tis. Kč
a podílu ZK o 2 197 tis. Kč.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor projektového řízení
10. 12. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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)

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

