Příloha č. 0193-21-P09

Rozpočtové opatření č. RZK/0056/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5E7J
název RO:
stručný popis:

RZK/0056/2021
Zapojení finančních prostředků ve výši 77 893 Kč nevyčerpaných v roce 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ
200 u akce “SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Rozvoj inovačního potenciálu Bielokarpatskej sklárskej
výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP“.
Třídění podle rozpočtové skladby
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výdaje

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002018331

77 893

70891320

236 0200 000000 2451 000000000 0008331053218

-77 893

Celkem

zdůvodnění:

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

0

poznámka
0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK
0 SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III
0

Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 77 893 Kč
nevyčerpaných v roce 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce “SUPŠ sklářská
Valašské Meziříčí – Rozvoj inovačního potenciálu Bielokarpatskej sklárskej
výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu
spolupráce s MSP“. Tyto finanční prostředky se použijí ke snížení příjmů v roce
2021 v podobě vratky návratné finanční výpomoci.
Důvodem je dosažení úspory INV výdajů v souvislosti s vysoutěžením dodávky
strojního vybavení – blíže viz přiložená změna struktury nákladů č. 2.
V rámci této akce dochází ke snížení celkových nákladů o 77 tis. Kč,
předpokládané výše dotace z OP Interreg o 70 tis. Kč a podílu PO o 7 tis. Kč.
Výše podílu ZK se nemění.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
5. 3. 2021
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

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

