Příloha č. 0132-21-P02

Rozpočtové opatření č. RZK/0039/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5JV8
název RO:
stručný popis:

RZK/0039/2021
Zapojení peněžního příspěvku ze státního rozpočtu ČR do rozpočtu ORJ 170 na úhradu náhrad nařízené
pracovní povinnosti studentům a žákům, ostatních náhrad a povinných odvodů ve výši 2 622 009 Kč
v době nouzového stavu za období od 12. října 2020 do 16. prosince 2020.
Třídění podle rozpočtové skladby
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3500000000 231 0170 005272 5051 000035024 0003057000000

0

1 973 233 Mimořádné výdaje

3500000000 231 0170 005272 5031 000035024 0003057000000

0

471 183 Mimořádné výdaje
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Celkem

2 622 009

177 593 Mimořádné výdaje
2 622 009

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančního příspěvku z Ministerstva zdravotnictví
přijatého dle rozhodnutí OKP/14/1112/2021 o poskytnutí jednorázového neinvestičního
finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR do rozpočtu ORJ 170 (Odbor zdravotnictví)
na úhradu náhrad nařízené pracovní povinnosti studentům a žákům, ostatních náhrad a
povinných odvodů v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve změně některých předpisů, byl poskytnut jednorázový příspěvek ve
výši 2 622 009 Kč určený na úhradu výše uvedených náhrad a povinných odvodů
spojených s výkonem pracovní povinnosti nařízené žákům a studentům vybraných
studijních programů a oborů v době nouzového stavu za období od 12. října 2020 do 16.
prosince 2020.

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

Bez návaznosti
Odbor zdravotnictví
11. 02. 2021
Ing. Karol Muránsky
.............................................................

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:
.............................................................

