Příloha č. 0203-21-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0047/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5IRZ
název RO:
stručný popis:

RZK/0047/2021
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 8 287 201 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelové
neinvestiční dotace z kapitoly VPS z MFČR na úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní
pomoci v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích dle rozhodnutí č.j. MF-3545/2021/12013, MF-3662/2021/1201-3 a MF-3558/2021/1201-3. Dále přesun prostředků ve výši 2 111 100 Kč z
neinvestičních do investičních transferů v rámci akce "Krizové řízení" v souvislosti s nákupem 34 ks
čističů vzduchu a 11 ks ozonových boxů z důvodu realizace krizových opatření v rámci krizového stavu
COVID_19.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320

231 0020 000000 4111 000098032 0006019000000

8 287 201

70891320

poznámka
0 Dotace z VPS

8 287 201 Podpora v krizových situacích

231 0020 005529 5219 000098032 0009849000000

0

3500000000 231 0020 005272 5169 000098032 0003003020000

0

-1 481 100 Krizové řízení

3500000000 231 0020 005272 5139 000098032 0003003020000

0

-630 000 Krizové řízení

0

2 111 100 Krizové řízení

3500000000 231 0020 005272 6122 000098032 0003003020000
Celkem

zdůvodnění:

8 287 201

8 287 201

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 8.287.201 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelové neinvestiční
dotace z kapitoly VPS z MFČR na úhradu nákladů spojených s poskytnutím
věcné a osobní pomoci v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích
dle rozhodnutí č.j. MF-3545/2021/1201-3, MF-3662/2021/1201-3 a MF3558/2021/1201-3.
Dále opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2.111.100 Kč
z neinvestičních do investičních transferů v rámci akce "Krizové řízení"
v souvislosti s nákupem 34 ks čističů vzduchu a 11 ks ozonových boxů z důvodu
realizace krizových opatření v rámci krizového stavu COVID_19.
Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana
26. 2. 2021

podpis vedoucího odboru:

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:

souhlasí / nesouhlasí
26. 2. 2021

podpis:

Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:

datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:

…………………………………………….

