ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0489-15Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK
od 4. 5. 2015 do 15. 6. 2015
RZK/0081/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT na individuální projekt v rámci OP VK ve výši 2 109,46 tis. Kč a snížení dotace
"Excelence středních škol" ve výši 10,89 tis. Kč. Dále se upravují příjmy a výdaje rozpočtu v oblasti přímých
vzdělávacích výdajů vzhledem k rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2015 na jednotlivé krajské a obecní
školy.

RZK/0082/2015 – Zdravotnictví - VS nemocnice - dodatek investičního záměru OPŽP
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce „Vsetínská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství“. V rámci této akce
dochází ke snížení INV výdajů celkem o 449 tis. Kč a navýšení NIV výdajů o 15 tis. Kč. Důvodem je úspora
pří realizaci akce a přesun části výdajů z investičních do neinvestičních na vypořádání věcných břemen.
Úspora na vlastních zdrojích ZK činí 434 tis. Kč a převádí se ve prospěch akce „Rezerva PF“.

RZK/0083/2015 – Kultura - účelové dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazného objemu OON, změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 193 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové
péče o účelové dotace z MK ČR dle jednotlivých rozhodnutí pro příjemce dotace:
a) Muzeum Kroměřížska, p. o. dle rozhodnutí MK ČR č. j. 2/MK-S 2919/2015 OULK v rámci programu VISK
3 na projekt „Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 ve výši 11 tis. Kč;
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. – dle rozhodnutí MK ČR č. j. 17-12285/2014-LK/ORNK
v rámci programu Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A na projekt „Výzkum a
prezentace léčení a léčitelství v lidové tradici. Vydání kolektivní monografie Léčení a léčitelství v lidové
tradici“ ve výši 100 tis. Kč a dle rozhodnutí MK ČR č. j. MK-S 3381/2015 ORNK TLK-B v rámci programu
Kulturní aktivity na projekt „Příprava nominací pro zápis na krajský a státní seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury“ ve výši 30 tis. Kč.
c) Krajská knihovna Františka Baroše ve Zlíně, p. o. dle rozhodnutí MK ČR č. j. 146/MK-S 3058/2015 OULK
v rámci programu VISK 3 na projekt „Rozšíření knihovních služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele“
ve výši 52 tis. Kč. Investiční dotace je určena na nákup kamerové lupy.
Ministerstvo kultury ČR poskytlo účelové dotace ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Poskytnuté prostředky jsou
přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání s MK ČR, tj. státním rozpočtem za rok 2015 dle vyhlášky
č. 52/2005 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0084/2015 – Veřejná zakázka "Natura 2000 ve Zlínském kraji II - označení hranic
evropsky významných lokalit a zvláště chráněných území a informační tabule o
lokalitách"
Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků u projektu „Systematické vzdělávání
a rozvoj zaměstnanců a politiků ZK“ z roku 2014 do roku 2015 ve výši -136,49 tis. Kč. V roce 2014 nebyly
vyčerpány výdaje ve výši 1 351,74 tis. Kč a nenaplněny příjmy ve výši 1 488,24 tis. Kč. Záporné saldo bylo
způsobeno nižším čerpáním výdajů v předposlední monitorovací zprávě, což mělo za následek nižší příchozí
průběžnou platbu v roce 2014. Na základě avíza o příchozí závěrečné platbě projektu ve výši 923,92 tis. Kč
dochází ke konečnému finančnímu vypořádání projektu. Z důvodu nevyčerpání veškerých výdajů se
nevyčerpané výdaje připadající na podíl ZK převádí na akci „Rezerva PF“. Rozpočtové opatření řeší rovněž
navýšení výdajů projektu Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les o 1 Kč z důvodu nedostatku
65 haléřů na položce 5169 s UZ EU, k čemuž došlo kvůli zaokrouhlování jednotlivých částek rozpočtu na
celé koruny, kdy při převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015 nebyl zohledněn rozpad
položky na jednotlivé UZ. Z uvedeného důvodu je nezbytné navýšit rozpočet projektu o 1 Kč. Toto navýšení
je pouze technickým opatřením (rozpočet ZK pracuje pouze s celými Kč), které reálně nezvyšuje celkový
rozpočet projektu.
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RZK/0085/2015 – Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace z MPSV ve výši 4 924,80 tis. Kč do rozpočtu
odboru sociálních věcí na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.

RZK/0086/2015 – Zapojení dotace do rozpočtu ZK z programu Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2015
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ve výši 500 tis. Kč z programu "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti" do rozpočtu ZK 2015. Dotaci poskytl Úřad vlády ČR – Rozhodnutí č. 16079/2014-KRP a je
určena na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti na krajském úřadě.

RZK/0087/2015 – Sociální služby - dodatky investičních záměrů - ROP, IOP
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u dvou níže popsaných akcí z oblasti sociálních služeb:
1. U akce „Domov pro seniory Luhačovice“ dochází:
a) k navýšení INV příjmů celkem o 38,48 tis. Kč,
b) k navýšení NIV výdajů celkem o 169 tis. Kč,
b) ke snížení INV výdajů celkem o 297,27 tis. Kč.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s vrácením části poplatku za přeložku el. soustavy,
vysoutěžením dodavatele interiéru a přesunem části investičních nákladů do neinvestičních. Podrobněji viz
schvalovaný dodatek č. 3 k investičnímu záměru této akce.
2. U akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí“ dochází:
a) k navýšení NIV příjmů celkem o 17,28 tis. Kč,
b) ke snížení INV příjmů celkem o 17,28 tis. Kč,
c) k navýšení NIV výdajů celkem o 255,83 tis. Kč,
d) k navýšení INV výdajů celkem o 62,82 tis. Kč.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s vysoutěžením dodavatele interiéru, upřesněním kalkulace
stavebních víceprací a přesunem části uznatelných investičních nákladů do neinvestičních. Vzniklé saldo ve
vlastních zdrojích ZK ve výši 151,90 tis. Kč je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0088/2015 – Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji - změna finančního rámce projektu
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů odboru řízení dotačních programů v roce 2015 u projektu
„Zvyšování kvality života uživatelů se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Při realizaci projektu uložil
ZK svému dodavateli smluvní pokutu ve výši 75,20 tis. Kč. Dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
LZZ platné k datu uložení smluvní pokuty, je smluvní pokuta příjmem Zlínského kraje. Přijatá smluvní pokuta
se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“.

RZK/0089/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)
Předmětem rozpočtového opatření je navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši
66,76 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami
lékárně. Náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst.
3 zákona č. 378/2007 Sb., hradí příslušný kraj v přenesené působnosti.

RZK/0090/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opaření řeší zapojení finančních prostředků ze SR ve výši 9,77 tis. Kč do odboru životní
prostředí, na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber) na porostu japonského topolu na
pozemcích v katastrálním území Nedachlebice, v nájmu pana Víta Jagoše, bytem Kněžpole 326, 687 12
Kněžpole.

RZK/0091/2015 – Sociální služby - Dotace obci na výkon opatrovnictví
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru sociálních věcí z důvodu přesunu finančních prostředků
z akce „Výdaje související se správním řízením“ na akci „Dotace org. a obcím na předaná zařízení – obec
Velehrad“. Na základě žádosti obce Velehrad o dotaci na výkon funkce opatrovnictví doručené v březnu
2015 odboru sociálních věcí byl připraven materiál do orgánů ZK, který byl předložen Radě ZK dne
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18. 5. 2015, v případě schválení dotace i v Zastupitelstvu ZK, bude výdaj realizován na základě
předloženého rozpočtového opatření. Na území obce Velehrad se nacházejí tři domovy pro osoby se
zdravotním postižením zřizované Zlínským krajem s celkovou kapacitou 188 lůžek. Pro 101 jejich uživatelů
vykonává obec Velehrad funkci opatrovníka, což představuje mezi obcemi Zlínského kraje naprostou
výjimku. Dotace z rozpočtu Zlínského kraje byla obci Velehrad poskytována také v letech 2009 až 2013.

RZK/0092/2015 – Školství - investiční záměry - OPŽP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
306,12 tis. Kč na základě úspor jednotlivých investičních akcí do zabezpečení realizace investiční výstavby.
 91 tis. Kč – SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – akce „Rekonstrukce
nástavby (III. NP) – budova J“. V důsledku vysoutěžených cen dodávek stavby a technologií došlo
ke snížení celkových nákladů akce o 91 tis. Kč. Radě ZK byl předložen dne 18. 5. 2015 ke schválení
dodatek č. 3 investičního záměru akce č. 955/3/150/358/05/13-03/05/15.
 12,83 tis. Kč – SOŠ a Gymnázium Staré Město – úspora ukončené akce „Stavební úpravy pro ZUŠ
Uherské Hradiště“.
 1,20 tis. Kč – „VS nemocnice – budova A – lékárna“ – úspora ukončené investiční akce.
 201,09 tis. Kč – „SSL Vsetín, p. o. - DS Rožnov pod Radhoštěm – výměna výtahu v pavilonu B“.
Daná akce byla financována formou investiční dotace, kterou schválilo ZZK dne 10. 12. 2014
usnesením č. 0382/Z14/14 ve výši 858 tis. Kč. Organizaci bylo na základě žádosti poskytnuto
661,54 tis. Kč. Dne 9. 4. 2015 byla v souvislosti s předloženým vyúčtováním dotace a závěrečnou
zprávou akce na účet Zlínského kraje připsána vratka dotace ve výši 4,63 tis. Kč.
Finanční prostředky se převádí na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

RZK/0093/2015 – Nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali na realizaci
projektu Pachové ohradníky 2015
Rozpočtové opatření řeší zapojení příspěvku od Pojišťovny Generali a.s. ve výši 150 tis. Kč do příjmů a
výdajů odboru životního prostředí a zemědělství. Pojišťovna Generali přislíbila Zlínskému kraji na rok 2015
poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Pachové ohradníky.“ Čtvrtým rokem pokračuje ve Zlínském kraji
projekt předcházení střetů zvěře s motorovými vozidly, jehož cílem je především, zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, ale i ochrany volně žijících zvířat a zvěře, jejichž ztráty na vozovkách jsou obrovské.
K ochraně vybraných úseků cest byl použit pachový repelent Hagopur, který byl aplikován mysliveckými
sdruženími.

RZK/0094/2015 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdová základna Morkovice-Slížany - dodatek investičního záměru - ROP
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice-Slížany“.
V rámci této akce dochází ke snížení INV výdajů o 575 tis. Kč a navýšení NIV výdajů o 94 tis. Kč. Důvodem
je úspora pří realizaci akce a přesun části výdajů z investičních do neinvestičních na vypořádání věcných
břemen. Úspora na vlastních zdrojích ZK činí 481 tis. Kč a převádí se ve prospěch akce „Rezerva PF“.

RZK/0095/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm investiční akce
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akce „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb“. Konkrétně v rámci této akce dochází:
a) k navýšení NIV příjmů celkem o 108,87 tis. Kč,
b) k navýšení INV příjmů celkem o 369,49 tis. Kč,
c) k navýšení NIV výdajů celkem o 128,08 tis. Kč,
d) k navýšení INV výdajů celkem o 291,91 tis. Kč.
Vzniklá úspora ve vlastních zdrojích ZK ve výši 58,36 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s rozšířením aktivit stejnojmenného projektu (pořízení
nových terapeutických pomůcek a přístrojů) a vyvedením úspory z ukončené stavební části.

RZK/0096/2015 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do rozpočtu
roku 2015
Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků v celkové výši 51 238,78 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2014
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v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do roku 2015 u níže uvedených akcí:
- „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro odborné vzdělávání“
- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603“
- „Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky“
- „Sociální služby Uherské Hradiště - Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým
cílům v DZP Velehrad“
- „SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání“
- „SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání“
- „SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení“
- „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – pořízení sanitních vozidel včetně technologického
vybavení“
- „Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor energie“
- „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín“
- „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“
- „Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství“.
Částka ve výši 46 826,49 tis. Kč se převádí do roku 2015 za účelem snížení příjmů (vratek NFV) a částka ve
výši 4 412,29 tis. Kč se převádí ve prospěch akce „Rezerva PF“ (úspory akcí).

RZK/0097/2015 – Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje EKOGALA 2015
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
z akce "Podpora regionálních akcí - dotace" na akci "Dotace a transfery - ostatní" na poskytnutí finančních
darů na zajištění prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA 2015 v Rzeszowě v Polsku, a to
společnosti: Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. z Polešovic a Vinařství Jakubík a.s. ze Zlechova.

RZK/0098/2015 – Kultura - Hvězdárna Val. Meziříčí - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
2 316 tis. Kč, a to z investičních transferů do neinvestičních ve výši 1 767 tis. Kč a přesun finančních
prostředků ve výši 549 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Těmito přesuny je
zajištěno finanční krytí akce reprodukce majetku „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění
havarijního stavu budov – 2. etapa“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1096/3/90/063/03/15, který byl
předložen dne 18. 5. 2015 Radě ZK ke schválení.

RZK/0099/2015 – Zapojení příspěvku do rozpočtu Zlínského kraje a převod
prostředků na náhradu mzdy týkajících se Společensky účelných pracovních míst
Zapojení příjmů a výdajů ve výši 65,42 tis. Kč do rozpočtu odboru řízení lidských zdrojů na základě dohody o
poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa, č. ZLA-SF3/2015. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance.
Dotace je poskytována měsíčně na základě dohodou stanovených podmínek. Dohoda č. ZLA-SF-3/2015 je
sjednána na období od 18. 5. 2015 do 31. 10. 2015 v celkové výši příspěvku 65,42 tis. Kč a bude použita na
platy a zákonné sociální a zdravotní pojištění za měsíc květen 2015 – říjen 2015. Dále rozpočtové opatření
řeší převod prostředků na úhradu nákladů při pracovní neschopnosti, č. dohody ZLA-SN-1/2015. Tato
dohoda byla zapojena rozpočtovým opatřením RZK/0032/2015 dne 23. 2. 2015.

RZK/0100/2015 – Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 56 tis. Kč v rámci odboru kultury a
památkové péče o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum regionu Valašsko na
projekt "Barevný svět" dle rozhodnutí č.j. 28959/2015 OMG v rámci programu Kulturní aktivity – podprogram
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (Edukační aktivity). Ministerstvo kultury ČR poskytlo
účelovou dotaci ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. Poskytnuté prostředky jsou přísně účelové a
podléhají finančnímu vypořádání s MK ČR, tj. státním rozpočtem za rok 2015 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0101/2015 – Doprava - přesun finančních prostředků - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 22 tis. Kč z rozpočtu odboru dopravy a
silničního hospodářství z akce "BESIP" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana na akci "Spoluúčast na
akcích" na úhradu upomínkových předmětů na akce s tématikou prevence BESIP ve Zlínském kraji.
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RZK/0102/2015 – Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů v celkové výši 25,66 tis. Kč do rozpočtu ZK z důvodu
zjištění porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů v GG OPVK. K porušení rozpočtové kázně došlo
tím, že příjemci z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinili neoprávněný výdaj. Jedná se o: SOU
Valašské Klobouky – 3,54 tis. Kč, ZEKA plus – 0,17 tis. Kč, Krajská HK – 0,57 tis. Kč a SZŠ a VOŠ
zdravotnická Zlín – 0,33 tis. Kč a SŠ letecká s.r.o. – zapojení částky 21,04 tis. Kč.
Rozpočet příjmů a výdajů se dále navyšuje o celkovou částku 989,29 tis. Kč - vratky dotací při ukončování
projektů u:
SPŠ Zlín – zapojení částky 10,25 tis. Kč, Hipocentrum Koryčany – zapojení částky 99 tis. Kč, ZŠ J. Bublíka
Bánov – zapojení částky 97,35 tis. Kč, MŠ Uherský Brod Obchodní – zapojení částky 66 tis. Kč, ZŠ
UNESCO Uh. Hradiště – zapojení částky 49,07 tis. Kč, DD a ZŠ Vizovice – zapojení částky 172,84 tis. Kč,
Callisto CZ – zapojení částky 252,91 tis. Kč, Tutor – zapojení částky 233,27 tis. Kč, Škola KOPOZ – zapojení
částky 5 tis. Kč a SPŠ a OA Uh. Brod – zapojení částky 3,60 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku budou zapojovány do rozpočtu další prostředky (odvody za PRK,
vratky dotace), budou nové finanční rámce GG předloženy ke schválení Radě ZK až při ukončování GG
(ukončení financování do 30. 6. 2015).

RZK/0103/2015 – Rozpočtové opatření - dotace ochrana přírody
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků roku z akce „Zpracování koncepcí“ odboru
strategického rozvoje kraje - zůstatek na zpracování Plánu odpadového hospodářství ZK na období 2016 2026 a přesun z akce „Vodní hospodářství“ odboru životního prostředí a zemědělství – zůstatek na
zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK pro obce okresu Uherské Hradiště, kdy
vysoutěžená cena byla v obou případech nižší, než předpoklad. Částka 160 tis. Kč bude použita na
navýšení dotace „Ochrana přírody – dotace“ odboru životního prostředí a zemědělství v rámci zajištění
plnění plánů péče o maloplošná chráněná území. V případech, kdy je to ekonomicky a technicky výhodnější,
přispíváme dle zákona drobným vlastníkům za provádění řízeného managementu na jejich pozemcích
ležících v chráněném území. Dále rozpočtové opatření řeší opravu zapojení dotace do rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství na náhradu škody způsobené bobrem evropským na topolovém porostu
nacházejícím se na pozemku ve vlastnictví Obce Nivnice. Jedná se o průtokovou dotaci, mimo rozpočet ZK,
zapojení dotace bylo schváleno rozpočtovým opatřením RZK/0072/2015 dne 20. 4. 2015.

RZK/0104/2015 – Smluvní a majetkoprávní vztahy
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit v celkové výši 9,90 tis. Kč,
kdy dochází ke změně položek dle rozpočtové skladby v oblasti příjmů na základě kupní smlouvy se
společností E. ON Distribuce, a. s. Uzavřením kupní smlouvy dojde k prodeji pozemku p. č. 945/2 v k. ú.
Všetuly, který vznikne oddělením části pozemku z 945, 957/2 a 1020 v k. ú. Všetuly. Kupní cena za
pozemek činí 9,90 tis. Kč bez DPH a vzhledem k tomu, že se na pozemku nenachází stavba spojená se
zemí pevným základem ani inženýrská síť a o stavební povolení bude žádáno teprve po nabytí vlastnického
práva k pozemku společností E. ON Distribuce, a. s, bude tento prodej osvobozen od daně z přidané
hodnoty dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Příjem za prodej pozemků se
nezapojuje jako nový příjem, ale dochází pouze k upřesnění plánovaných příjmů rozpočtu. Důvodem je
skutečnost, že na akci „SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí – ostatní“ bylo počítáno s příjmem z nových
pachtovních smluv se zemědělci (původní předpoklad uzavření smluv počátkem března 2015), ale vzhledem
k tomu, že dosud nebyl vydán souhlas správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury s úpravou rozsahu pronájmu pozemků za účelem zemědělského obdělávání, nebyly smlouvy
ještě uzavřeny, proto se nepředpokládá naplnění příjmů v plné výši.

RZK/0105/2015 – Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 671,90 tis. Kč (UZ 33040 - Podpora zavádění
diagnostických nástrojů ve výši 120 tis. Kč, UZ 33025 - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a
rehabilitačního charakteru ve výši 402,90 tis. Kč a UZ 33244 – Podpora odborného vzdělávání ve výši
149 tis. Kč) a dále zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 4,89 tis. Kč (VOŠ
pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž).

RZK/0106/2015 – Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí, jedná se o redistribuci finančních
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prostředků ve výši 448,91 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště. Tyto finanční
prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „ Sociálně terapeutická dílna“ č. CZ.
1.04/3.1.02/C1.00002, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Cílem projektu je poskytování sociální služby sociálně terapeutická dílna v Uherském
Hradišti osobám se zdravotním postižením. Projekt je realizován v období únor 2014 až červen 2015 a
financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

RZK/0107/2015 – Podpora na úseku životního prostředí a rozvoje venkova
Na podporu tvorby územních plánů v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rozpočtu roku
2015 alokováno 1 500 tis. Kč. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení
podpořit 15 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 1 043 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dokončení
územních plánů se očekává až v roce 2016, dochází k přesunu prostředků do roku 2016. K rozdělení
zůstává částka 457 tis. Kč. V roce 2014 byla všem Místním akčním skupinám Zlínského kraje (dále jen
„MAS“) poskytnuta návratná finanční výpomoc na úhradu provozních nákladů. MAS Bojkovska a MAS Jižní
Haná vrátili nevyčerpané prostředky společně s vyúčtováním v termínu stanoveném smlouvou, tj. do
31. 8. 2014. Nicméně následně došlo k jednáním, ze kterých vyplynulo, že se termín vrácení NFV pro ostatní
MAS posune až do 31. 12. 2015 a obsah uznatelných nákladů rozšíří, což se MAS Bojkovska a MAS Jižní
Haná již nedotklo, z důvodu vrácení NFV dle smlouvy. Z tohoto důvodu se obě MAS cítí znevýhodněny
oproti jiným MAS a prostředky jim v současné době chybí, jelikož došlo ke zvýšení objemu činností
v kancelářích MAS v rámci jejich standardizace. Žádají o nové poskytnutí NFV ve stejné výši, kterou vrátili
do 31. 8. 2014. Částka 263,58 tis. Kč bude poskytnuta ve formě návratné finanční výpomoci pro MAS
Bojkovska a MAS Jižní Haná. Tyto výdaje jsou kryty navýšenými příjmy z vratky těchto půjčených prostředků
plánované do 31. 12. 2015. Rámec Programu pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu
v obcích Zlínského kraje byl schválen Radou Zlínského kraje dne 23. 3. 2015. K rozdělení byla určena
částka 3 960 tis. Kč. Sběr projektových žádostí byl zahájen dne 23. 4. 2015 a ukončen dne 7. 5. 2015.
Jednání výběrové komise proběhlo dne 19. 5. 2015. Výběrová komise doporučuje orgánům Zlínského kraje
poskytnutí dotace na realizaci projektu v celkové výši 1 252,13 tis. Kč, a to na realizaci 1 hodnocené
projektové žádostí obce Boršice u Blatnice. K rozdělení zůstává částka 2 707,87 tis. Kč.

RZK/0108/2015 – Zapojení příspěvku do rozpočtu Zlínského kraje týkajících se
Společensky účelných pracovních míst
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů do odboru řízení lidských zdrojů na základě dohody
o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa, č. ZLA-SF194/2015. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance.
Dotace je poskytována měsíčně na základě dohodou stanovených podmínek. Dohoda č. ZLA-SF-194/2015
je sjednána na období 1. 6. - 30. 11. 2015 a celková výše příspěvku činí 72 tis. Kč a bude použita na platy a
zákonné sociální a zdravotní pojištění za měsíce červen až listopad 2015.

RZK/0109/2015 – Zdravotnictví - KM nemocnice - rekonstrukce budovy H - investiční
záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 014 tis. Kč
- z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, na zajištění finančního krytí akce "KM nemocnice, a. s.
- Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení" v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č.
1053/3/170/177/10/14-01/05/15, který byl předložen Radě ZK dne 1. 6. 2015 ke schválení.

RZK/0110/2015 – Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 z
Programu prevence kriminality do rozpočtu ZK
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK Programového fondu, ve výši 398 tis. Kč –
o neinvestiční dotaci na výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality v roce 2015 dle
rozhodnutí Ministerstva vnitra, č.j. MV-28780-3/OP-2015. Prostředky projektu Senioři a jejich bezpečí budou
použity na úhradu dohod o provedení práce, nákup materiálu (letáky a propagační předměty) a vzdělávací
a osvětové aktivity.

RZK/0111/2015 – Rozvoj videokonferenčního systému krajů - darovací smlouva
AKČR a výstava Památky mého kraje - Architecture Week Praha 2015 - smlouva o
spolupráci
Přesun finančních prostředků ve výši 510 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmana z akcí
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"Zahraniční vztahy" a "Asociace krajů" na akce "Asociace krajů" a "Spoluúčast na akcích" v souvislosti s
připravovanou prezentací ZK na výstavě Památky mého kraje a s přesunem z neinvestičních do investičních
transferů v souvislosti s darovací smlouvou pro Asociaci krajů na pořízení a provoz nového centrálního
videokonferenčního systému krajů.

RZK/0112/2015 – Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje" - dodatky č. 1 investičního záměru a smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci
Rozpočtové opatření řeší snížení návratné finanční výpomoci v rámci Programového fondu, odboru řízení
dotačních programů, u akce "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby ZK" a krytí vzniklého
záporného salda z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem ke změně je posun termínu
vyplacení části dotace od poskytovatele z roku 2015 do roku 2016, a to ve výši 15 860 tis. Kč.

RZK/0113/2015 – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatek smlouvy č.
D/2180/2014/STR
Centrála cestovního ruchu požádala o navýšení dotace na stálý sekretariát EKSCM ve výši 636 tis. Kč.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu ZK bude dotace navýšena jen o 400 tis. Kč. Zdroji
dotace budou prostředky z akce „Podprogram podpory obnovy venkova“ ve výši 200 tis. Kč a z akce
„Konzultační a technická pomoc“ ve výši 200 tis. Kč.

RZK/0114/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Lukov - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč rozpočtu odboru investic určených
na financování akcí v oblasti sociálních věcí (ORG 4200 – Oblast sociálních věcí) na financování investiční
akce „Domov pro seniory Lukov, p. o. – přístavba kotelny“ v souladu s investičním záměrem akce č.
1056/3/100/134/10/14, který byl schválen Radou ZK dne 1. 6. 2015.
Společně s investičním záměrem bylo Radě ZK předloženo k projednání a následně předloženo ZZK ke
schválení rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2015 ve výši 8 500 tis. Kč na danou akci. (Tento postup je zvolen
vzhledem k nutnosti zahájení projektových prací tak, aby mohla být kotelna uvedena do užívání před topnou
sezónou). Uvedená investiční akce byla schválena ZZK dne 10. 12. 2014 usnesením č. 0382/Z14/14 v rámci
rozpočtu na rok 2015. Finanční prostředky však byly schváleny na ORGu 4200 – Oblast sociálních věcí,
vzhledem k tomu, že nebyl schválen investiční záměr akce.

RZK/0115/2015 – Sociální služby - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akcí:
1. "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice", kde dochází
k navýšení neinvestičních výdajů o 17,79 tis. Kč na základě vysoutěžené ceny za dodávku interiéru, které
budou finančně kryty z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
2. „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město“, kde
dochází:
a) ke snížení NIV příjmů celkem o 48,16 tis. Kč,
b) ke snížení INV příjmů celkem o 5,35 tis. Kč,
c) ke snížení NIV výdajů celkem o 3,41 tis. Kč.
Vzniklé saldo ve vlastních zdrojích ZK ve výši 50,10 tis. Kč je nakryto z akce „Financování krajských
rozvojových projektů“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s vysoutěžením dodavatele interiéru.
Na základě nacenění jednotlivých položek dodávky vítězným uchazečem dochází ke snížení celkových
nákladů akce, snížení uznatelných nákladů (tedy i dotace IOP) a to v souladu se stanovenými limity dle
pravidel IOP.

RZK/0116/2015 – Doprava - přesun finančních prostředků v rámci odboru dopravy rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 954 tis. Kč v rámci odboru dopravy a
silničního hospodářství z akce "Příspěvek obce na dopravní obslužnost" na akci "Příspěvek obce na
dopravní obslužnost - MHD" z důvodu vyšší přehlednosti příspěvků od měst Holešov, Uherský Brod,
Uherské Hradiště a Rožnov p. Radhoštěm. Níže uvedená města poskytnou pro rok 2015 Zlínskému kraji
příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v následujícím členění:
- město Holešov, příspěvek ve výši 242 tis. Kč,
- město Uherský Brod, příspěvek ve výši 1 640 tis. Kč,
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- město Uherské Hradiště, příspěvek ve výši 1 750 tis. Kč
- město Rožnov pod Radhoštěm, příspěvek ve výši 322 tis. Kč.
Smlouvy mezi ZK a uvedenými městy byly schváleny na ZZK dne 29. 04. 2015 pod číslem usnesení
0470/Z16/15. Doposud byl tento příspěvek v rozpočtu ZK vázán na ORG 6021 spolu se „standardním“
příspěvkem všech obcí ZK což nebylo přehledné. Z důvodu vyšší přehlednosti tedy žádáme o převedení
prostředků z ORG 6021 na ORG 6030 „Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD“.

RZK/0117/2015 – Prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA 2015 v
Rzeszowě v Polsku
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 65 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář
hejtmana z akce "Zahraniční vztahy" do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na akci "Příspěvky a
dotace PO - školství" pro IISŠ-COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí na zajištění
prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA 2015 v Rzeszowě v Polsku.

RZK/0118/2015 – Vyhodnocení projektu "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého
a Zlínského kraje v systému veřejné správy"
Z důvodu finančního vypořádání projektu „Kudy kam - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v
systému veřejné správy“ dochází ke snížení příjmů a výdajů z důvodu nižšího čerpání výdajů resp. naplnění
příjmů projektu. Částka 5 Kč je převedena z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ z důvodu
nemožnosti snížení výdajů v haléřích na straně výdajů, což je způsobeno vedením rozpočtu ZK v celých Kč.
Rozpočtové opatření řeší rovněž navýšení výdajů projektu Rozvoj e- Governmentu ve ZK o 1 Kč z důvodu
dofinancování 40 haléřů na položce 5137 s UZ ZK, k čemuž došlo z důvodu zaokrouhlování jednotlivých
částek rozpočtu na celé koruny. Toto navýšení je v souladu se schváleným investičním záměrem akce.

RZK/0119/2015 – Záštity a dary
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
u akce "Podpora regionálních akcí - dotace" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí
finančního daru Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice na výstavbu nástupiště v roce 2015.

RZK/0120/2015 – Zdravotnictví - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 256 tis. Kč
do rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akcí reprodukce majetku "VS nemocnice - budova
B2 - větrání místnosti stlačeného vzduchu" ve výši 206 tis. Kč a „VS nemocnice – budova K – nový vstup do
mikrobiologie“ ve výši 50 tis. Kč. Smlouva, kterou se vydává souhlas pronajímatele (Zlínského kraje) se
změnou pronajatého majetku těmito technickými zhodnoceními, byla předložena Radě ZK dne 15. 6. 2015
ke schválení.

RZK/0121/2015 – projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro
moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.
Dne 21. 5. 2015 obdržel Zlínský kraj od Finančního úřadu pro Zlínský kraj dva platební výměry na penále za
prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně na základě Zprávy o daňové kontrole,
č. j. 1699983/14/3300-04701-702648, projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010. Jedná se
o následující platební výměry:
- Platební výměr č. 81/2015, č.j. 1185258/15/3300-31050-702648 ze dne 21. 5. 2015 na částku 12,15 tis. Kč;
- Platební výměr č. 82/2015, č.j. 1185266/15/3300-31050-702648 ze dne 21. 5. 2015 na částku 68,84 tis. Kč.
Platební výměry byly vydané na základě výsledků kontroly Finančního úřadu pro Zlínský kraj (zpráva
o daňové kontrole i platební výměry jsou založeny na odboru ŘDP). Rozpočtové opatření řeší přesun
finančních prostředků v rozpočtu odboru Kancelář ředitele z akce „Dotace a transfery ostatní“ na akci
„Finanční vypořádání ze SR“ z důvodu zajištění finančního krytí výdajů souvisejících s porušením
rozpočtové kázně.
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RZK/0122/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT na individuální projekt v rámci OP VK (150 tis. Kč) a na učebnice a
laboratorní sady v programu CTY online (21,54 tis. Kč) v celkové výši 171,54 tis. Kč. Dále dochází k zapojení
prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 154,67 tis. Kč (ZŠ a MŠ Mikulůvka 28,05 tis. Kč, ZŠ a MŠ
při ZZ Kroměříž 11,73 tis. Kč, SŠ-COPT Uherský Brod 112,50 tis. Kč a VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ
Kroměříž 2,39 tis. Kč).
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