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Rozpočtové opatření č. RZK/0019/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5XGL
název RO:

RZK/0019/2021

stručný popis: Přesun výdajů ve výši 3 611 000 Kč z rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200)
do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu - OŠMS (ORJ 150) v souvislosti se zajištěním financování
3 projektů z oblasti školství v rámci vyhlášené výzvy z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A SK-CZ.
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Celkem

Financování krajských rozvojových
projektů

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší převod výdajů ve výši 3 611 000 Kč z rozpočtu Fondu
ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200) na odbor školství, mládeže a sportu OŠMS (ORJ 150).
Převáděné výdaje souvisí se zajištěním financování 3 projektů z oblasti školství
v rámci vyhlášené výzvy z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A SK-CZ. Konkrétně jde o níže uvedené projekty, které budou
realizovat školy - příspěvkové organizace Zlínského kraje:
- projekt Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť s názvem "Distanční výuka bez hranic Zlín
- Partizánske",
- projekt Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín
s názvem "Online vzdělávání a tvorba vzdělávacích programů zdravotnických
oborů na SZŠ a VOŠZ Zlín a SZŠ Prievidza",
- projekt Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště
s názvem "3D vizualizace a společná výuka".
Předfinancování neinvestičních výdajů těchto projektů je řešeno
navyšováním/snižováním příspěvku na provoz v jednotlivých letech jejich
realizace z rozpočtu OŠMS. Převáděné výdaje slouží k pokrytí vzniklého salda
v rozpočtu OŠMS. Zdrojem převáděných výdajů ve výši 3 611 000 Kč je ORG
8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Celkem dochází v letech
2021 – 2024 k navýšení příspěvku na provoz o 835 000 Kč
Podrobný popis předmětných projektů je ve schvalovaných projektových
rámcích. Za všechny 3 projekty jsou celkové přepokládané výdaje ve výši 9 678
tis. Kč, předpokládaná dotace z programu INTERREG činí 8 710 tis. Kč a vlastní
zdroje činí 968 tis. Kč.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor projektového řízení

datum zpracování:

15. 1. 2021

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor školství, mládeže a sportu

projednáno s dotčeným odborem dne:

15. 1. 2021

s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí
PhDr. Stanislav Minařík
.............................................................
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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:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

