Příloha č. 0243-21-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0070/2021
rozpočtový doklad č. KUZLP01F5Y5X
název RO:
stručný popis:

RZK/0070/2021
Zapojení výdajů ve výši 1 665 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI“.
Třídění podle rozpočtové skladby
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1 665 000

Celkem

zdůvodnění:

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

1 665 000

poznámka

1 665 000

VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybav. COP VI

0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK
1 665 000

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 1 665 000 Kč v rámci Fondu
ZK, ORJ 200 u akce „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP
učebními pomůckami VI“. Jde o zapojení návratné finanční výpomoci ve výši
1 665 000 Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2022.
K výše uvedené změně dochází z důvodu zajištění financování této akce pro
účely jejího začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského
kraje dle schvalovaného investičního záměru a připravované žádostí o dotaci z
programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2021.
Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků z minulých let.
Předpokládané celkové výdaje akce činí 1 850 tis. Kč, dotace z MZe ČR 1 665
tis. Kč, vlastní zdroje školy 185 tis. Kč a vlastní zdroje ZK 0 tis. Kč.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
19. 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:
.............................................................

