Příloha č. 0148-21-P07

Rozpočtové opatření č. RZK/0045/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5II8
název RO:
stručný popis:

RZK/0045/2021
Přesun finančních prostředků v roce 2021 ve výši 540 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana ze
závazného ukazatele "Propagace a marketing" na ukazatel "Vydávání krajského periodika" a výši
4 500 tis. Kč v rámci odboru ekonomického ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odborů“ do rozpočtu
následujících let v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na vydávání krajského periodika
"Magazín 21" na roky 2021 - 2025.
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0020 003349 5169 000000000 0003007010000

0

70891320

231 0020 003349 5139 000000000 0003005000000

0

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007000000000

0

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007999300500

0

4 500 000

0

0

Celkem

-540 000 Propagace a marketing
540 000 Vydávání krajského periodika
-4 500 000 Ostatní výdaje odborů
Převod prostředků odboru do rozpočtu
následujícího roku

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v roce 2021 ve výši 540 tis. Kč v
rámci odboru Kancelář hejtmana ze závazného ukazatele "Propagace a marketing" na
ukazatel "Vydávání krajského periodika" a výši 4 500 tis. Kč v rámci odboru
ekonomického ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odborů“ do rozpočtu ZK
následujících let v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na vydávání krajského
periodika "Magazín 21" na roky 2021 - 2025.

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

Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
17. 2. 2021
Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA
.............................................................

dotčený odbor / odbory:

Odbor ekonomický

projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

17. 2. 2021
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Zmeková Alena
.............................................................

vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
17. 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:
.............................................................

