Rozpočtová opatření 2018 – kapitola Evropské projekty
ČÁSTKA
v tis. Kč

Z

NA

Zvláštního účtu Učit se
společně, růst individuálně
Zvláštního účtu Návrh
optimalizace sítě pobytových
zařízení v Kraji Vysočina
Zvláštní účet IP Sociální
prevence IV.

Zvláštní účet Učit se
společně, růst
individuálně
Zvláštní účet Návrh
optimalizace sítě
pobytových zařízení
v Kraji Vysočina
Zvláštní účet IP
Sociální prevence IV.

763,6

Zvláštní účet II/602 Jihlava –
JV obchvat

Zvláštní účet II/602
Jihlava – JV obchvat

271,5

Zvláštního účtu Potravinová
pomoc

MPSV

Řídícího orgánu OP Interreg
V-A Rakousko – Česká
republika, Úřadu vlády
Dolního Rakouska

Zvláštní účet MA-G 21

151,1

Zvláštního účtu Kotlíkové
dotace

MŽP

-112,4

Řídícího orgánu OP Interreg
V-A Rakousko – Česká
republika, Úřadu vlády
Dolního Rakouska

Zvláštní účet
Connecting Regions
AT-CZ

378,6

-3 049,6
-2,0

TEXT
Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na
rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizaci o částku 763 650,- Kč určenou
na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací
projektů Učit se společně, růst individuálně
(153 650 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování
procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
(110 000 Kč) a projektu Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
(500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.
Poskytnout dotaci z kapitoly Evropské projekty
Z. Drábovi, Jihlava ve výši 271 545 Kč v souvislosti se
stavbou „II/602 Jihlava – JV obchvat“ dle materiálu ZK01-2018-31, př. 1
Převod nevyčerpaných prostředků ve výši
3 049 554,90 Kč na zvláštním účtu projektu Potravinová
pomoc dětem v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu
CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000006, č. účtu
4211071093/6800, na účet MPSV,
č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové
opatření na kapitole Evropské projekty.
Převod připsaných úroků na projektovém účtu
Potravinová pomoc do Fondu strategických rezerv
z důvodu ukončení projektu a s tím související
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora
přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze
strany řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč
(5 918,10 EUR). Převod finančních prostředků na
bankovní účet projektového partnera ve výši
1 208,72 EUR.
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty,
zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina,
související s vrácením finančních prostředků na základě
výzvy.
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg ATCZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího
orgánu ve výši 378 613,69 Kč (15 037,66 EUR). Převod
finančních prostředků na bankovní účet projektového
partnera ve výši 12 544,52 EUR.
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SCHVÁLENO RK

SCHVÁLENO ZK

Usnesení
0114/03/2018/RK

Usnesení
0216/01/2018/ZK

Usnesení
0335/07/2018/RK

Usnesení
0338/07/2018/RK

Usnesení
0369/08/2018/RK

Usnesení
0370/08/2018/RK

MPSV

Zvláštní účet Efektivní
a bezpečné procesy

MPSV

Zvláštní účet IP
Sociální prevence V.

MMR

Zvláštní účet
Connecting Regions
AT-CZ

Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce
1 191,1 a sociálních věcí ve výši 1 191 188,84 Kč určenou na
financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy
ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.
Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly
Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci
z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 954 696
18 954,6
Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální
projekt V“.
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT4,1
CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 4 111,36 Kč (162,12 EUR).
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