Příloha č. 0249-21-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0068/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5LS9
název RO:
stručný popis:

NKS

SU

RZK/0068/2021
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 140 ve výši 12 627 000,- Kč na zajištění finančního
krytí akcí v oblasti školství a zdravotnictví.
Třídění podle rozpočtové skladby
ORJ

ODPA

POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

poznámka

70891320

231 0140 003122 6351 000000000 0009200003225

0

SŠZP Rožnov pod Radhoštěm -9 123 000 rekonstrukce zdravotechnických rozvodů
a elektroinstalace

70891320

231 0140 003122 5331 000000000 0009200003225

0

SŠZP Rožnov pod Radhoštěm 1 117 000 rekonstrukce zdravotechnických rozvodů
a elektroinstalace

70891320

231 0030 006172 5909 000000000 0007999920000

0

8 006 000

70891320

231 0140 003122 6351 000000000 0009200003225

0

-3 500 000

SŠZP Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce školního statku

70891320

231 0140 003122 6121 000000000 0003032990008

0

3 500 000

SŠZP Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce školního statku

70891320

231 0140 003522 5169 000000000 0004326130000

0

70891320

231 0140 003522 5169 000000000 0003032000000

0

Celkem

zdůvodnění:

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

0

Převod prostředků odboru do rozpočtu
následujícího roku

-4 000 UH nemocnice - rekonstrukce kuchyně
4 000 Zabezpečení realizace investiční výstavby
0

Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků v celkové výši 9 123 000,- Kč na zajištění
finančního krytí akce „Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace“, kdy
částka 1 117 000,- bude na poskytnutí neinvestičního příspěvku v roce 2021 a
částka ve výši 8 006 000,- Kč se převádí do roku 2022 na základě investičního
záměru č. 1735/150/02/21
- změnu investičního příspěvku na investiční výdaje v přímém investorství u akce
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školního statku“ ve výši
3 500 000,- Kč
- přesun finančních prostředků ve výši 4 000,- Kč z akce „UH nemocnice rekonstrukce kuchyně“ do ORGu 3032 – Zabezpečení realizace investiční
výstavby na zajištění výdajů na činnost TDS po dobu záruční doby u uvedené
investiční akce (závěrečná zpráva)
Uvedený investiční záměr je předkládán Radě ZK dne 29. 3. 2021 ke schválení.
Odbor investic
19. 3. 2021
Ing. Pavel Pecha
.............................................................

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

