Příloha č. 0124-21-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0036/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5MD5
název RO:
stručný popis:

RZK/0036/2021
Zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů a
nezbytných opatření přijatých Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

3500000000 231 0020 000000 4111 000098032 0006019000000

10 000 000

0 Dotace z VPS

3500000000 231 0020 005272 5133 000098032 0003003020000

0

4 000 000 Krizové řízení

3500000000 231 0020 005272 5139 000098032 0003003020000

0

1 800 000 Krizové řízení

3500000000 231 0020 005272 5169 000098032 0003003020000

0

Celkem

zdůvodnění:

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

10 000 000

4 200 000 Krizové řízení
10 000 000

Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši
10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá
Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace, realizovaná běžnými
i investičními výdaji v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 5. října 2020 na základě
Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 a publikován ve Sbírce zákonů
pod číslem 391/2020 a následně přijatými usneseními vlády ČR byl prodloužen
se souhlasem Poslanecké sněmovny. Poskytnuté prostředky mohou být použity
na opatření s čl. 3 bodem 1 Přílohy k usnesení vlády č. 1054.
Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
5. 2. 2021
Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA
.............................................................

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
5. 2. 2021
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

