Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
(výtah z RŘ/77/REDI)

(1) Rada kraje schvaluje v souladu s pověřením zastupitelstva kraje RO:
a) do úhrnné výše 2 mil. Kč (včetně) v rámci jednoho RO,
b) k čerpání rozpočtové rezervy do maximální výše 200 tis. Kč (včetně),
c) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků
(dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou kraji poukázány
s určením objemů konkrétním obcím či DSO,
2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu kraje,
ale zastupitelstvo kraje o nich již věcně rozhodlo,
3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva
kraje pro čerpání strukturálních fondů EU a FM EHP/Norsko.
Rada kraje předkládá schválená RO na vědomí zastupitelstvu kraje na jeho
nejbližším jednání (dle usn. č. 108/2001/ZK).
(2) Hejtman kraje disponuje s „krizovou rezervou“ ve výši 5 mil. Kč, tzn. svým
podpisem schvaluje návrh RO k čerpání „krizové rezervy“ v případě
mimořádných situací, kdy je hejtman v souladu s příslušnými právními předpisy
oprávněn rozhodovat za radu kraje. RO následně předloží na vědomí radě
a zastupitelstvu kraje na nejbližším jednání.
(3) Hejtman a jeden z náměstků. Na základě schváleného principu provádění RO
v závěru rozpočtového roku (usn. č. 333/2006/ZK) provádí a svým podpisem
schvalují hejtman a jeden z jeho náměstků nezbytně nutná RO v závěru
rozpočtového roku, s výjimkou užití nespecifikované rezervy, zařazením
do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Současně jsou
povinni podat informaci o provedených RO na nejbližším zasedání rady
a zastupitelstva kraje.
(4) Krajský úřad
a) Ředitel krajského úřadu je zmocněn k provádění interních RO takto:
1. schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun, který je v souladu
s věcným usnesením rady,
resp. zastupitelstva
kraje
(zejména
u vyhlašovaných grantových a příspěvkových programů) podpisem
předloženého návrhu RO,
2. schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun uvnitř závazných
částek jednotlivých projektů v souladu s věcným usnesením rady resp.
zastupitelstva pro čerpání strukturálních fondů EU a FM EHP/Norsko
podpisem předloženého návrhu RO.
b) Vedoucí odpovědných míst (ORJ) jsou zmocněni k provádění interních RO
k doplnění či změně UZ, atributu Nástroj a Zdroj, ORG nebo ZJ bez změny
rozpočtové skladby, podpisem vytvořeného návrhu RO.

