Příloha č. 1053-20-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0244/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5VT6
název RO:
stručný popis:

RZK/0244/2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 501 401 Kč o účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR na
mimořádné odměny pro pracovníky KÚ (UZ 13019) vykonávající činnost v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí v souvislosti s COVID_19 a pro Dětské centrum Zlín na úhradu nezbytných výdajů spojených
s opatřeními proti COVID_19.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

3500000000 231 0100 000000 4116 000013019 0006016000000

151 897

3500000000 231 0010 006172 5011 000013019 0002000000000

0

3500000000 231 0010 006172 5031 000013019 0002101000000

0

28 066 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců

3500000000 231 0010 006172 5032 000013019 0002101000000

0

10 186 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců

3500000000 231 0010 006172 5038 000013019 0002101000000

0

475 KÚ - příslušenství mezd zaměstnanců

3500000000 231 0100 000000 4116 000013307 0006016000000

349 504

3500000000 231 0100 004324 5336 000013307 0009100000308

0

349 504

501 401

501 401

Celkem

zdůvodnění:

113 170 KÚ - osobní výdaje

0 Ostatní dotace ze SR
Příspěvky a dotace PO - Dětské centrum
Zlín

návaznost na usnesení č.:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši
501.401 Kč o účelové neinvestiční dotace z MPSV ČR na mimořádné odměny
pro pracovníky KÚ (UZ 13019) vykonávající činnost v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí v souvislosti s COVID_19 a pro Dětské centrum Zlín na úhradu
nezbytných výdajů spojených s opatřeními proti COVID_19.
Na základě žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu rozhodlo
MPSV ČR o poskytnutí dotace na mimořádné odměny pro pracovníky krajských
úřadů vykonávající činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti
s epidemií COVID_19 v celkové výši 151.897 Kč. Dotace je určena na úhradu
mimořádné odměny k platu za plnění mimořádných nebo zvláště významných
úkolů při současném vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného
přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného
druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření
nákazy COVID-19. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do příjmů ORJ 100
odboru sociálních věcí a výdajů ORJ 010 odboru Kanceláře ředitele.
Dále rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 349.504 Kč
o poskytnutou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí určenou pro
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Dětské centrum Zlín. Dotace je určena
na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP při výkonu sociálněprávní ochrany dětí (dále jen SPOD) na základě platného pověření k výkonu
SPOD, včetně zvýšených výdajů ZDVOP v souvislosti s opatřeními proti
onemocnění COVID-19 a také odměn poskytnutých pracovníkům v přímé péči
dle § 134 zákoníku práce za dobu trvání ztížených pracovních podmínek
v souvislosti s epidemií COVID-19 v období od 1. března do 31. května 2020.
Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor sociálních věcí
10. 12. 2020
Mgr. Miklová Helena
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:

Odbor Kancelář ředitele
10. 12. 2020

Příloha č. 1053-20-P01
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí
Ing. Kedra Petr
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
10. 12. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

