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Rozpočtové opatření č. RZK/0054/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6ZPL
název RO:
stručný popis:

RZK/0054/2021
Navýšení příjmů ORJ 100 (odbor sociálních věcí) a navýšení výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 (odbor
projektového řízení) o 8 023 000 Kč v souvislosti se schvalováním dodatku č. 1 k investičnímu záměru
akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů“
Třídění podle rozpočtové skladby
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návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 8 023 000 Kč v rámci Fondu
ZK, ORJ 200 u akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice rekonstrukce výtahů“ z důvodu změny osoby investora z příspěvkové
organizace na ZK dle schvalovaného dodatku IZ č. 1 a v souvislosti s vyhlášenou
výzvou MPSV č. 6 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do Programu 013
310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 20162022.
Zdrojem zapojovaných výdajů do rozpočtu Fondu ZK jsou navýšené příjmy
Odboru sociálních věcí, a to formou navýšení odvodu z Fondu investic
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště o 8 023 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady projektu pro MPSV jsou 8 360 tis. Kč,
předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 3 000 tis. Kč, podíl PO činí
337 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 5 023 tis. Kč.
Z důvodu, aby bylo možno realizovat následující nezbytné přípravné a realizační
kroky před případným schválením projektové žádosti, je do rozpočtu ZK
zapojován do výdajů celý předpokládaný podíl ve výši 8.023 tis. Kč. V případě
schválení projektové žádosti v průběhu roku 2021 bude formou dodatku IZ nebo
Změnou struktury IZ ponížen podíl zdrojů ZK na nižší nezbytnou úroveň
nepokrytou dotací z MPSV, a to formou snížení nařízeného odvodu z fondu
investic a schválená dotace bude zapojena do rozpočtu ZK.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
4. 3. 2021

podpis vedoucího odboru:

Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

Odbor sociálních věcí
4. 3. 2021
souhlasí / nesouhlasí
Mgr. Helena Miklová
.............................................................

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

