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Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F64AP
název RO:
stručný popis:

RZK/0010/2021
Navýšení příjmů o 410 910 Kč a snížení výdajů o 5 570 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SSL
OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“.
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SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní
Dědina, Příluky

70891320
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5 980 910

Financování krajských rozvojových
projektů

410 910

410 910

Celkem

zdůvodnění:

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

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u
akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní
Dědina, Zlín – Příluky“.
U této akce dochází v roce 2021 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční
výpomoci o 5 570 000 Kč a navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční
výpomoci o 410 910 Kč.
Důvodem těchto změn je změna rozložení příjmů i výdajů v letech 2020 až 2023
v souvislosti dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby
a interiéru a aktualizace harmonogramu prací – blíže viz schvalovaný dodatek
investičního záměru č. 2.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 5 980 910 Kč se převádí na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
V rámci této akce dochází k navýšení celkových nákladů o 2 269 tis. Kč,
předpokládané výše dotace z IROP o 2 042 tis. Kč a podílu vlastních zdrojů ZK
o 227 tis. Kč.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
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
.............................................................
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(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

