Příloha č. 0208-21-P03

Rozpočtové opatření č. RZK/0051/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5J1E
název RO:
stručný popis:

RZK/0051/2021
Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 260 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelovou
neinvestiční dotaci z MV ČR do Fondu ZK na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů dle rozhodnutí č.j. MV-322272-1/OBP-2021, dále
přesun prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce "Individuální podpora KH" na akci "Fond
ZK - ostatní výdaje" a v rámci rozpočtu odboru KH navýšení prostředků ve výši 500 tis. Kč u závazného
ukazatele "Transfery ostatní" na finanční zajištění žádosti o schválení z Klubu českých turistů.
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU

ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320

236 0020 000000 4116 000014034 0008263010000

260 000

70891320

236 0020 005399 5321 000014034 0008263013064

0

70891320

236 0020 006409 5215 000000000 0008821000000

0

70891320

236 0030 006172 5909 000000000 0008999000000

0

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007000000000

0

70891320

231 0020 006409 5222 000000000 0009830000000

Celkem

zdůvodnění:

0
260 000

poznámka
0 Dotační programy MV

260 000

Dotační programy MV - město Valašské
Meziříčí

-500 000 Fond ZK - Individuální podpora KH
500 000 Fond ZK - ostatní výdaje
-500 000 Ostatní výdaje odboru
500 000 Transfery ostatní
260 000

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 260 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční
dotaci z Ministerstva vnitra ČR do Fondu ZK na zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých
cílů dle rozhodnutí č.j. MV-322272-1/OBP-2021. Dále dochází k přesunu
finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce "Individuální
podpora KH" na akci "Fond ZK - ostatní výdaje" a v rámci rozpočtu odboru
Kancelář hejtmana k navýšení prostředků ve výši 500 tis. Kč u závazného
ukazatele "Transfery ostatní" na finanční zajištění žádosti o schválení z Klubu
českých turistů.
Bez návaznosti
Odbor Kancelář hejtmana

datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

3. 3. 2021
Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

Odbor ekonomický
3. 3. 2021
souhlasí / nesouhlasí
Ing. Zmeková Alena
.............................................................

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

souhlasí / nesouhlasí
3. 3. 2021
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:

podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

