PĜíloha þ. 2

ZmocnČní k provádČní rozpoþtových opatĜení
(výtah z Rě/77/REDI)

(1) Rada kraje schvaluje v souladu s povČĜením zastupitelstva kraje RO:
a) do úhrnné výše 2 mil. Kþ (vþetnČ) v rámci jednoho RO,
b) k þerpání rozpoþtové rezervy do maximální výše 200 tis. Kþ (vþetnČ),
c) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kþ:
1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánĤ v oblasti úþelovČ urþených prostĜedkĤ
(dotaþní tituly státu) a to vþetnČ prostĜedkĤ, které jsou kraji poukázány
s urþením objemĤ konkrétním obcím þi DSO,
2. k þerpání prostĜedkĤ, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu kraje,
ale zastupitelstvo kraje o nich již vČcnČ rozhodlo,
3. k þerpání a pĜijetí prostĜedkĤ v souladu s vČcným usnesením zastupitelstva
kraje pro þerpání strukturálních fondĤ EU a FM EHP/Norsko.
Rada kraje pĜedkládá schválená RO na vČdomí zastupitelstvu kraje na jeho
nejbližším jednání (dle usn. þ. 108/2001/ZK).
(2) Hejtman kraje disponuje s „krizovou rezervou“ ve výši 5 mil. Kþ, tzn. svým
podpisem schvaluje návrh RO k þerpání „krizové rezervy“ v pĜípadČ
mimoĜádných situací, kdy je hejtman v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy
oprávnČn rozhodovat za radu kraje. RO následnČ pĜedloží na vČdomí radČ
a zastupitelstvu kraje na nejbližším jednání.
(3) Hejtman a jeden z námČstkĤ. Na základČ schváleného principu provádČní RO
v závČru rozpoþtového roku (usn. þ. 333/2006/ZK) provádí a svým podpisem
schvalují hejtman a jeden z jeho námČstkĤ nezbytnČ nutná RO v závČru
rozpoþtového roku, s výjimkou užití nespecifikované rezervy, zaĜazením
do posledního materiálu rozpoþtových zmČn rozpoþtového roku. SouþasnČ jsou
povinni podat informaci o provedených RO na nejbližším zasedání rady
a zastupitelstva kraje.
(4) Krajský úĜad
a) ěeditel krajského úĜadu je zmocnČn k provádČní interních RO takto:
1. schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) pĜesun, který je v souladu
s vČcným usnesením rady,
resp. zastupitelstva
kraje
(zejména
u vyhlašovaných grantových a pĜíspČvkových programĤ) podpisem
pĜedloženého návrhu RO,
2. schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) pĜesun uvnitĜ závazných
þástek jednotlivých projektĤ v souladu s vČcným usnesením rady resp.
zastupitelstva pro þerpání strukturálních fondĤ EU a FM EHP/Norsko
podpisem pĜedloženého návrhu RO.
b) Vedoucí odpovČdných míst (ORJ) jsou zmocnČni k provádČní interních RO
k doplnČní þi zmČnČ UZ, atributu Nástroj a Zdroj, ORG nebo ZJ bez zmČny
rozpoþtové skladby, podpisem vytvoĜeného návrhu RO.



