Příloha č. 1092-20-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0002/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6AIF
název RO:

RZK/0002/2021

stručný popis: Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku
2021 v celkové výši 4 818 tis. Kč. Jedná se o zapojení rozpočtem 2020 finančně krytých, ale z časových
důvodů přesunutých závazků odboru Kancelář ředitele vztahujících se k investičním záměrům:
- Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, částka 916 tis. Kč
- Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje,
částka 3 902 tis. Kč
Třídění podle rozpočtové skladby
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poznámka

0

916 000 Upgrade evakuačního rozhlasu (ER)

231 0010 006172 6121 000000000 0002115070024

0

3 902 000 Upgrade el. požární signalizace (EPS)

231 0030 000000 8115 000000000 0005002010000

4 818 000

70891320

231 0010 006172 6121 000000000 0002115070023

70891320
70891320
Celkem

4 818 000

0 Použití volných prostředků minulých let
4 818 000

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku
2020 do rozpočtu roku 2021 v celkové výši 4 818 tis. Kč. Jedná se o zapojení
rozpočtem 2020 finančně krytých, ale z časových důvodů přesunutých závazků
odboru Kancelář ředitele vztahujících se k investičním záměrům:
- Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, částka 916 tis. Kč
- Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a
archivu Zlínského kraje, částka 3 902 tis. Kč

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor Kancelář ředitele

datum zpracování:

10. 12. 2020

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu

souhlasí / nesouhlasí

a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

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

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:

Příloha č. 1092-20-P04
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

