Příloha č. 0014-21-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0015/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5UKM
název RO:
stručný popis:

RZK/0015/2021
Přesun výdajů ve výši 4 064 537 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 ze závazného ukazatele „8992 –
Financování krajských rozvojových projektů“ na závazný ukazatel „8267012256 - SPŠ OA Uherský Brod
– rekonstrukce školní tělocvičny“ v souvislosti se zajištěním financování této akce dle schvalovaného
projektového záměru.
Třídění podle rozpočtové skladby
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Celkem

zdůvodnění:

Financování krajských rozvojových
projektů

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 4 064 537 Kč v rámci Fondu
ZK, ORJ 200 u akce „SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny“
za účelem zajištění jejího financování dle schvalovaného projektového záměru
v souvislosti s vyhlášenou výzvou Národní sportovní agentury č. 12/2020
Programu č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. Jde o
návratnou finanční výpomoc investiční.
Saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 4 064 537 Kč je kryto převodem výdajů
z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
Celkové náklady akce jsou 5 906 tis. Kč. Předpokládané příjmy v podobě dotace
z NSA činí 4 064 tis. Kč, podíl ZK 0 Kč a podíl PO 1 842 tis. Kč.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

29. 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:
.............................................................

