Příloha č. 0254-20Z-P02

Rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6VNN
název RO:
stručný popis:

NKS
70891320

SU

ZZK/0004/2020
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 64.743.323 Kč v rámci odboru dopravy a SH o zapojené příjmy
jako příspěvky od krajů na drážní dopravní obslužnost a využití ve výdajích ve výši 51.743.323 Kč na
částečné krytí očekávaných výdajů z důvodu propadu tržeb z jízdného, který bude způsoben vlivem
souvisejících událostí s koronavirem (Covid-19).
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka
Příspěvek od krajů na dopravní
0
obslužnost - drážní doprava

231 0110 000000 4122 000000000 0006032010000

64 743 323

3500000000 231 0110 002294 5193 000000000 0003047010000

0

51 743 323 Dopravní obslužnost - drážní doprava

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007999304701

0

13 000 000

Převod prostředků odboru do
následujícího roku

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007999304701

0

-13 000 000

Převod prostředků odboru do
následujícího roku

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002210000

-13 000 000

Celkem

51 743 323

0 Použití volných prostředků z minulých let
51 743 323

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši
64.743.323 Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství o zapojené příjmy jako
příspěvky od krajů na drážní dopravní obslužnost a využití ve výdajích ve výši 51.743.323
Kč na částečné krytí očekávaných výdajů z důvodu propadu tržeb z jízdného, který bude
způsoben vlivem souvisejících událostí s koronavirem (Covid-19), případně dalšími
neočekávanými výkyvy v dopravní obslužnost. Částka ve výši 13.000.000 Kč je
převáděna do roku 2021.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Bez návaznosti
Odbor dopravy a silničního hospodářství
20. 3. 2020

podpis vedoucího odboru:

Ing. Šumpela Vít
.............................................................

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
20. 3. 2020
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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