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Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK
od 29. 6. 2015 do 14. 9. 2015
RZK/0123/2015 – Zpráva o ukončení realizace projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji - III. etapa"
Do Rady Zlínského kraje 29. 6. 2015 byla předložena zpráva o ukončení realizace projektu "Inovační
vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa", který byl realizován v období 11/2013-05/2015. Bylo proplaceno 44
z původně předpokládaných 46 inovačních voucherů podnikatelským subjektům. 75% způsobilých výdajů
projektu bylo hrazeno z ROP Střední Morava. Vzhledem k tomu, že 2 úspěšní žadatelé o inovační voucher
oznámili před koncem termínu k předkládání žádostí o proplacení voucherů, že spolupráci nebudou
realizovat, nebylo již možné zapojit do projektu schválené náhradníky a plánované výdaje a příjmy projektu
byly naplněny pouze na 95 %. Výdaje nebyly dočerpány ve výši 360,56 tis. Kč a příjmy nebyly naplněny ve
výši 267,92 tis. Kč. Rozdíl mezi nevyčerpanými výdaji a nenaplněnými příjmy ve výši 92,64 tis. Kč se převádí
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0124/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Loučka
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 361 tis. Kč z akce „DS Loučka – odstranění
havarijního stavu kotelny“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Jedná se o předpokládanou
úsporu akce „Domov pro seniory Loučka – odstranění havarijního stavu kotelny“ v souladu s dodatkem č. 1
IZ akce č. 1073/3/100/138/02/15-01/06/15, který byl předložen dne 29. 6. 2015 Radě ZK ke schválení.
Dochází také k přesunu mezi položkami rozpočtové skladby ve výši 31 tis. Kč v souvislosti s dodatkem
upravenou strukturou nákladů akce.

RZK/0125/2015 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 349 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové
péče o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR dle rozhodnutí č.j. MK 31975/2015 OMG, MK
34033/2015 OPP, MK 34431/2015 OPP a MK 22543/2015 OMG:
- Slovácké muzeum v UH – dotace ve výši 30 tis. Kč v rámci programu ISO/D – preventivní ochrana
před nepříznivými vlivy prostředí určenou na náročné restaurování sbírkových předmětů;
- Muzeum Kroměřížska – dotace ve výši 19 tis. Kč v rámci programu Kulturní aktivity, Podpora
výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví: Edukační aktivity na projekt Včelařství v Rymicích;
dotace ve výši 120 tis. Kč v rámci Programu péče a o vesnické památkové rezervace a zóny a
krajinné památkové zóny v roce 2015 na obnovu kulturní památky – větrný mlýn p. č. 272/5 RymiceHejnice; dotace výši 180 tis. Kč v rámci Programu péče a o vesnické památkové rezervace a zóny a
krajinné památkové zóny v roce 2015 na obnovu kulturní památky – venkovský dům č.p. 62 RymiceHejnice.
Ministerstvo kultury ČR poskytlo účelové dotace 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/0126/2015 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší přesuny v rámci rozpočtu odboru investic z akce „SOU Uherský Brod“:
- přesun finančních prostředků ve výši 96 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Na
základě předkládaného investičního záměru č. 1112/3/150/411/06/15 akce „SOU Uherský Brod – Přístavba
výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ došlo k upřesnění předpokládaných nákladů akce, které
jsou o 96 tis. Kč nižší. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 29. 6. 2015 ke schválení.
- přesun finančních prostředků ve výši 167 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a na
příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci SOU Uherský Brod ve výši 6 tis. Kč v souvislosti se
schvalovaným dodatkem č. 1 investičního záměru akce „SOU Uherský Brod - Stavební úpravy dílen
automechaniků“ č. 1038/3/150/392/06/14-01/06/15. K přesunu dochází z důvodu úspory nákladů na základě
výsledků výběrových řízení na zpracování projektové dokumentace a na dodávku stavebních prací. Dodatek
investičního záměru byl předložen ke schválení Radě ZK dne 29. 6. 2015.
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RZK/0127/2015 – Kultura - udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje"
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 27 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář
hejtmana z akce "Spoluúčast na akcích" do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na akci "Příspěvky a
dotace PO - ostatní" v souvislosti s pokrytím nákladů s udělením ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje“. Finanční prostředky budou použity na věcný dar, občerstvení a jiné náklady. Titul je udělen
výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro
provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším
generacím v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim přímo hrozí zánik.

RZK/0128/2015 – STORNO – ODLOŽENO na RZK 13. 7. 2015
RZK/0129/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (TBC)
Předmětem rozpočtového opatření je navýšení příjmů ZK, odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši
387,02 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Výdaje za tyto činnosti hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu
příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu. Z tohoto důvodu je současně
navrhováno navýšení výdajů ZK o stejnou částku.

RZK/0130/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 843,03 tis. Kč – individuální projekt OP VK pro SZŠ
Kroměříž a zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně - penále ve výši 4,76 tis. Kč – ZŠ a
MŠ Mikulůvka.

RZK/0131/2015 – Účelová neinvestiční dotace na nové volby do zastupitelstva obce
Mrlínek
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 15 tis. Kč o účelovou neinvestiční
dotaci z Ministerstva financí ČR (kapitola VPS) v souvislosti s konáním nových voleb od zastupitelstva obce
Mrlínek dle rozhodnutí č. j. MF - 23253/2015/1201. Prostředky budou použity na školení volebních komisí,
úhradu pojistného za zaměstnavatele, za přesčasy odpovědných pracovníků a provoz vozidel.

RZK/0132/2015 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje investiční záměr, změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje odboru zdravotnictví v důsledku
přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, p.o. ve výši
5 852,61 tis. Kč na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Dotace ze státního rozpočtu na řešení mimořádných událostí a krizových situací je poskytována
v návaznosti na počet osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. 12. předchozího roku.
Na jednoho obyvatele kraje je poskytována dotace 10 Kč. Dne 17. 6. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví
ČR Rozhodnutí č. BKŘ/15/1102/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2015 ve
výši 5 852,61 tis. Kč.

RZK/0133/2015 – Sociální služby - dodatky investičních záměrů - ROP
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odbor řízení
dotačních programů, u následujících akcí:
1. „Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. V rámci této akce dochází k navýšení INV
výdajů o 1 050 tis. Kč. Důvodem jsou vícepráce při realizaci stavby (přeložky sítí, posílení transformátoru,
úpravy požárně bezpečnostního řešení). Toto navýšení výdajů je nakryto z akce „Financování krajských
rozvojových projektů“.
2. „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“. Konkrétně v rámci této akce dochází:
a) ke snížení INV příjmů celkem o 4,82 tis. Kč,
b) k navýšení NIV výdajů celkem o 20 tis. Kč,
c) k navýšení INV výdajů celkem o 295 tis. Kč.
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Vzniklé saldo ve vlastních zdrojích ZK ve výši 319,82 tis. Kč je nakryto z akce „Financování krajských
rozvojových projektů“. K výše uvedeným změnám na straně příjmů dochází v souvislosti s krácením žádosti
o platbu ze strany poskytovatele dotace. Důvodem pro změny na straně výdajů je navýšení celkových
nákladů akce o nezbytné vícepráce v rámci stavby.

RZK/0134/2015 – Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové
opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení investiční dotace do rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství.
Jedná se o dotaci z MZe ve výši 1 355 tis. Kč na úhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na náklady
spojené s provedením hrazení lesní bystřiny bezejmenného přítoku Říky „Retenční nádrže Hájenky“ v k. ú.
Lipová u Slavičína. Opatření je prováděno ve veřejném zájmu.

RZK/0135/2015 – Program obnovy objektů hasičských zbrojnic
V průběhu roku 2015 byly v Podprogramu na podporu obnovy venkova v obou dotačních titulech uspořeny
rozpočtové prostředky, které jsou navrhovány k využití v nově vytvořeném Programu obnovy objektů
hasičských zbrojnic. Do RZK 13. 7. 2015 byl předložen materiál k nově vytvořenému programu, který bude
podporovat:
- Stavební úpravy hasičských zbrojnic v souvislosti se zajištěním parkování hasičské techniky
- Stavební úpravy vnitřních prostor hasičských zbrojnic.
Podpora ve formě dotace bude poskytována ve výši 100 – 300 tis. Kč, max. podíl ZK 60 %. Výdaje na nový
Program se navyšují rozpočtovým opatřením o částku 1 400 tis. Kč.

RZK/0136/2015 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 244 tis. Kč určených na investiční
příspěvek (892 tis. Kč) a účelový příspěvek na provoz (352 tis. Kč) pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Vsetín
(„Rekonstrukce elektroinstalace“) do zabezpečení realizace investiční výstavby v souladu s dodatkem č. 2
investičního záměru akce č. 1042/3/150/396/07/14-02/06/15, který byl Radě ZK dne 13. 7. 2015 předložen
ke schválení. K přesunu dochází z důvodu úspory nákladů na základě výsledků výběrových řízení na
dodávku stavebních prací.

RZK/0137/2015 – Zdravotnictví, sociální služby - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší zajištění finančního krytí akcí reprodukce majetku „Zdravotnická záchranná služba
ZK – výjezdová základna Suchá Loz“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1114/3/170/186/06/15 a „VS
nemocnice a. s. – zřízení nového vjezdu do areálu“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č.
1087/3/170/181/03/15 – 01/06/15, které byly dne 13. 7. 2015 předloženy Radě ZK ke schválení.
Financování akce „VSN – zřízení nového vjezdu do areálu“ je zajištěno přesunem finančních prostředků ve
výši 291 tis. Kč z rozpočtu Programového fondu odboru řízení dotačních programů z úspory akce „VSN –
realizace úspor energie“. Financování akce „ZZS ZK – výjezdová základna Suchá Loz“ je zajištěno
přesunem z akce „Oblast zdravotnictví“ ve výši 1 000 tis. Kč, a to 726 tis. Kč do rozpočtu 2015 a 274 tis. Kč
na rok 2016. Dochází zde také k rozložení na investiční a neinvestiční výdaje. Dále dochází k přesunu
v rámci rozpočtu Programového fondu odboru řízení dotačních programů, a to zbývající úspory akce „VSN –
realizace úspor energie“ ve výši 108 tis. Kč na akci „Financování krajských rozvojových projektů“, v souladu
s dodatkem č. 4 investičního záměru dané akce č. 998/3/170/170/10/13-04/06/15.

RZK/0138/2015 – Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodatek
investičního záměru - ROP
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akce „Domov pro seniory Luhačovice“. V rámci této akce dochází:
a) ke snížení příjmů v podobě dotace z ROP SM o 266 tis. Kč,
b) k navýšení příjmů v podobě investiční dotace od Města Luhačovice o 3 000 tis. Kč,
c) snížení výše uznatelných výdajů o 380 tis. Kč a navýšení neuznatelných výdajů o stejnou částku.
Důvodem je snížení uznatelných nákladů v souvislosti s krácením žádosti o platbu ze strany poskytovatele
dotace a poskytnutí investiční dotace od Města Luhačovice na financování stavby Domova pro seniory
Luhačovice. Vzniklé kladné saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 734 tis. Kč se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.

RZK/0139/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
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výši 195,17 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně. Jedná se o MŠ Montessori – dětem s. r. o. Zlín ve výši
0,06 tis. Kč a Slováckou základní uměleckou školu, s. r. o. Uherské Hradiště ve výši 195,11 tis. Kč. Dále se
rozpočet navyšuje o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 0,43 tis. Kč – individuální projekt
OP VK pro SOU Val. Klobouky.

RZK/0140/2015 – Sociální služby - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace DS Napajedla, p. o.
zapojeného v rozpočtu odboru sociálních věcí, ve výši 400 tis. Kč proti ponížení výdajů odboru sociálních
věcí (akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“) a odboru investic (akce „Oblast sociálních věcí“). Dále dochází
k přesunu finančních prostředků ve výši 3 750 tis. Kč z rozpočtu odboru investic, z oblasti sociálních věcí, do
rozpočtového výhledu roku 2016 odboru investic na zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku
„Domov pro seniory Napajedla, p. o. – přístavba výtahu“ v souladu s IZ akce č. 1098/3/100/139/04/15, který
byl předložen dne 13. 7. 2015 Radě ZK ke schválení.

RZK/0141/2015 – Kultura - změny fondu investic, příspěvku na provoz a závazného
objemu prostředků na platy
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 610 tis. Kč v rámci odboru kultury a
památkové péče o nařízené odvody z fondu investic příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a ve
výdajích použito na navýšení příspěvků na provoz Krajské knihovně F. Bartoše Zlín a Krajské galerii
výtvarného umění Zlín. Příspěvkové organizace předložily žádosti o navýšení příspěvku na provoz na
realizace aktivit vedoucích k rozvoji instituce k následujícím účelům:
- Krajská galerie výtvarného umění Zlín – dofinancování podílů ze strany zřizovatele ve výši
218 tis. Kč k projektům podpořených ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 710 tis. Kč.
Odborem ekonomickým bylo navrženo financovat tento požadavek (spolufinancování ve výši
218 tis. Kč) formou odvodu z fondu investic PO ve výši 110 tis. Kč a následným navýšením
příspěvku na provoz ve stejné výši.
- Krajská knihovna F. B. Zlín – organizace zaslala žádost na nákup knihovního fondu ve výši
850 tis. Kč. Financování tohoto požadavku bylo rovněž navrženo formou odvodu z fondu investic PO
ve výši 500 tis. Kč a následným navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši.

RZK/0142/2015 – Poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Rožnov pod
Radhoštěm na akci "Oprava mostu Hradisko"
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu odboru dopravy a
silničního hospodářství z akce "BESIP" do Programového fondu na akci "Město Rožnov p. Radhoštěm oprava mostu Hradisko" na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu mostu Hradisko na silnici
III/4868. Předmětný most je v majetku města Rožnov pod Radhoštěm a jako součást účelové komunikace je
ve velmi špatném technickém stavu a město do jeho opravy investuje ze svého rozpočtu cca 618 tis. Kč.
Most je mimo jiné využíván pro potřeby zkrácení vzdálenosti pozemků od farmy školního hospodářství
Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm (zřizované Zlínským krajem).

RZK/0143/2015 – KORIS, BESIP - rozpočtová opatření
RZK dne 9. 3. 2015 schválila pravidla programu s názvem „BESIP I. – Zlepšování přehlednosti přechodů pro
chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje“ pro realizaci projektů bezpečnosti
silničního provozu zaměřených na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce jejich osvětlením a to ve všech
obcích Zlínského kraje. Na realizaci projektů byla alokována částka 320 tis. Kč, přičemž příjemce může
získat až 50 % dotaci, maximálně však 40 tis. Kč. Program byl vyhlášen a následně z přihlášených žadatelů
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 24. 6. 2015 usnesením č. 0515/Z17/15 schválilo poskytnutí neinvestiční
dotace 40 tis. Kč obci Lešná na projekt „Bezpečná obec Lešná“ a investiční dotaci 40 tis. Kč obci Poličná na
projekt „Přisvícení přechodu pro chodce Poličná střed“. Rozpočtovým opatřením se přesunují prostředků
v rozpočtu na jednotlivé obce, z toho u obce Lešná na neinvestiční prostředky.
Rozpočtovým opatřením dále dochází k přesunu kapitálových výdajů ve výši 2 581,17 tis. Kč do běžných
v rámci projektu KORIS – Komplexní IS veřejné dopravy ZK. Původní plánované náklady na dodávku
technologie – informačních panelů ve výši 2 526,72 tis. Kč byly plánovány jako investiční s tím, že po
převzetí od dodavatele budou zařazeny do majetku ZK nebo budou následně darovacími smlouvami
předány jednotlivým vlastníkům autobusových zastávek a autobusových nádraží. Z důvodu technických
problémů na straně dodavatele a na straně provozovatele datových přenosů došlo ke zpoždění při realizaci
celé zakázky. Došlo tak k tomu, že ZZK schválilo předání informačních panelů vlastníkům autobusových
zastávek dříve, než vůbec byly panely převzaty – tím jsou panely pořizovány jednoznačně za účelem
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darování. Panely proto nebudou zavedeny do majetku ZK, ale budou přímo předány jako dar vlastníkům
autobusových zastávek. Proto se původně plánovaná investiční položka 6125 - výpočetní technika mění na
neinvestiční položku 5194 - věcné dary.
Součástí projektu na dodávku informačních panelů byly také náklady na zajištění zadávacích řízení příkazní smlouva s RTS, a.s. na organizační zajištění zadávacího řízení ve výši 54,45 tis. Kč, které byly
plánovány také jako investiční. Se změnou charakteru celé dodávky z investiční na neinvestiční je třeba také
tuto částku přesunout na neinvestiční položku 5194 – věcné dary a připočítat k ceně informačních panelů.

RZK/0144/2015 – Vyhodnocení projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně
právní ochrany dětí ve Zlínském kraji"
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve ZK“. Dochází
k finančnímu vypořádání projektu, kdy je částka ve výši 0,58 tis. Kč (kurzový zisk) převedena ve prospěch
akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0145/2015 – Záštity a dary
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 143 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
z akce "Propagace a marketing" na akci "Spoluúčast na akcích" z důvodu připravovaného nákupu
upomínkových předmětů, a to publikace "Zlínským krajem".

RZK/0146/2015 – 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 v celkové výši 32 344,58 tis. Kč (OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti
podpory 1.1 ve výši 28 211,76 tis. Kč, zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství ve výši
2 149,31 tis. Kč, zabezpečení škol a školských zařízení ve výši 23,31 tis. Kč a rozvojový program na
podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů ve výši 1 960,20 tis. Kč). Dále
také dochází k zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 5,31 tis. Kč (VOŠ potravinářská a
SPŠ mlékárenská Kroměříž).

RZK/0147/2015 – Poskytnutí účelové investiční dotace Základní škole Zlín, tř.
Svobody 868 - vybudování nové třídy
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu do
rozpočtu odboru Kancelář hejtmana ve výši 250 tis. Kč, neboť Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne
13. 7. 2015 usnesením č. 0620/R15/15 vyslovila souhlas s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši
250 tis. Kč pro Základní školu Zlín, příspěvkovou organizaci statutárního města Zlína z důvodu vybudování
nové třídy v prostorech školy pro děti 1. ročníku, aby Základní umělecká škola Zlín, příspěvková organizace
Zlínského kraje mohla využívat dosavadní prostory v Základní škole Zlín. Základní škola Zlín podala ZUŠ
Zlín částečnou výpověď smlouvy o výpůjčce z důvodu navýšení dvou tříd prvních ročníků od 1. 9. 2015.
V rámci jednání se podařilo dohodnout, že by mohla být vybudována nová třída v prostorech školy, aby
mohla ZUŠ Zlín využívat prostory ZŠ, kam chodí děti a žáci z Malenovic. Vybudování nové učebny bude ve
výši 500 tis. Kč a Zlínský kraj tak poskytne 50 % finančního krytí.

RZK/0148/2015 – Zdravotnictví - poskytnutí investiční dotace na projekt
"Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB
Zlín III"
Rozpočtové opatření řeší převod 22 tis. Kč z výdajů odboru zdravotnictví do výdajů odboru strategického
rozvoje z důvodu snížení financování spoluúčasti Zlínského kraje na projektu „Modernizace a obnova
přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III“. Úspora ve výši 22 tis. Kč vznikla vlivem
nižší potřeby spolufinancování Zlínského kraje na projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexní onkologické péče KNTB Zlín III“ z původně předpokládané částky 24 706 tis. Kč na potřebnou
částku 24 684 tis. Kč, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané MZČR dne 14. 5. 2015. Uspořená částka
může být použita na spolufinancování nových projektů EU.

RZK/0149/2015 – Zdravotnictví - poskytnutí dotace – mimořádná událost v obci
Vlachovice
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů obdržené dotace do rozpočtu Zlínského kraje. Zároveň budou
navýšeny výdaje odboru zdravotnictví, na položce Příspěvky a dotace PO o 299 tis. Kč a na položce Úpravy
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majetku ZK pronajatého nemocnicím o 24,74 tis. Kč (částka byla převedena rozpočtovým opatřením
ZZK/0024/2015 schváleným dne 26. 6. 2015 do rezervy odboru ekonomického pro krytí úvěrové smlouvy
D/0210/2015/ZD – půjčka 50 mil. Kč KNTB, a.s.).
V souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích, v místní části Vrbětice,
poskytuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, na žádost Policie ČR, součinnost Integrovaného
záchranného systému při provádění záchranných prací. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
předložila v r. 2015 vyúčtování skutečně vynaložených nákladů za období od 16. 10. 2014 do 31. 12. 2014,
které souvisely s poskytováním součinnosti IZS při provádění záchranných prací na výzvu Policie ČR, ve
výši 1 023,74 tis. Kč. V roce 2014 poskytlo Ministerstvo financí ČR Zlínskému kraji dle § 31 odst. 2 zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na žádost Hejtmana Zlínského kraje neinvestiční
účelovou dotaci ve výši 700 tis. Kč jako zálohu na tyto výdaje (nebyla známa přesná výše výdajů). Na dokrytí
skutečné výše vynaložených výdajů poskytlo Ministerstvo financí ČR dotaci v požadované výši
323,74 tis. Kč. Finanční prostředky byly na účet Zlínského kraje připsány 10. 7. 2015.

RZK/0150/2015 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví o dotaci MF ČR ve výši
123,18 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/0151/2015 – Podpora na úseku životního prostředí a rozvoje venkova
Povodí Moravy, a.s. je poskytována dotace ve výši 2 000 tis. Kč dle uzavřené smlouvy se Zlínským krajem.
Příjemce se obrátil na ZK se žádostí o změnu části investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na neinvestiční, aby
mohla být dotace vyčerpána v plné výši. Důvodem ke snížení investic je vysoutěžení nižší ceny za stavební
práce. Do RZK a následně ZZK byl předložen k projednání a ke schválení dodatek ke smlouvě o dotaci,
který upraví příslušná ustanovení smlouvy. Rozpočtovým opatřením se částka ve výši 100 tis. Kč přesunuje
z investiční položky 6319 na neinvestiční položku 5219. Spolek pro obnovu venkova ZK se obrátil na ZK se
žádostí o dotaci ve výši 300 tis. Kč na pořádání národní konference VENKOV ve Zlínském kraji v obcích
Velehrad a Modrá. Předpokládané výdaje na akci jsou 1 000 tis. Kč. Z toho 400 tis. Kč přispěje MZe ČR,
300 tis. Kč budou příspěvky účastníků konference a 300 tis. Kč bude příspěvek ZK. 7. ročník celorepublikové
konference je příležitostí pro setkání zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací působících
na celostátní, regionální a místní úrovni. Organizátor žádá o záštitu hejtmana ZK. Rozpočtovým opatřením
se přesunují finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč z Podprogramu na podporu obnovy venkova (POV) na
poskytnutí dotace Spolku pro obnovu venkova. Částka ve výši 17 tis. Kč se přesunuje z úspory POV
původně určené na tvorbu územních plánů obcí. Zbývající částka ve výši 283 tis. Kč se přesunuje z úspory
POV – obec Březnice, kdy obec nečerpala původně schválenou částku dotace.

RZK/0152/2015 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 13,65 tis. Kč na proplacení náhrady škody vlkem
obecným na hospodářských zvířatech: 6 ovcí a 1 koza, na pozemku v k.ú. Vizovice vlastnictví paní Jitky
Matějkové, IČ 3499545, Zlínská 537, Vizovice. Dotace je dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

RZK/0153/2015 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí. Navýšením
alokace státního rozpočtu v položce neinvestiční nedávkové transfery - dotace na sociální služby došlo
k úpravě výše dotace pro Zlínský kraj, a to o 55 146 tis. Kč na základě Dodatku k ROZHODNUTÍ č. 1
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015 ze dne 20. 1. 2015, jehož účinnost
je od 30. 7. 2015.

RZK/0154/2015 – Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace do rozpočtu odboru sociálních věcí z MPSV,
které poskytlo ZK v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční
prostředky na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc v celkové výši 4 924,80 tis. Kč.
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RZK/0155/2015 – Dotace z MMR ČR – projekt „Brána do vesmíru“
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče
o poskytnutou účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v celkové výši 2 075,86 EUR pro Hvězdárnu Valašské
Meziříčí, p. o. na projekt „Brána do vesmíru“. Uvedená dotace se dělí na část investiční ve výši 389,62 EUR
a část neinvestiční ve výši 1 686,24 EUR. Došla platba je přepočtena kurzem 27,40 CZK/EUR.

RZK/0156/2015 – Účelová neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí ČR na
podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtové kapitoly odbor životního prostředí a zemědělství o finanční
prostředky Ministerstva životního prostředí poskytnuté na účelovou neinvestiční dotaci – „Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ ve výši 180 tis. Kč. Dotace je určena na podporu realizace
terénních ekologických výukových programů. Finanční prostředky jsou určeny pro subjekty – realizátory
EVP. Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace do rozpočtu ZK.

RZK/0157/2015 – Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 15 tis. Kč pro VOŠ pedagogickou a sociální a SPgŠ
Kroměříž na realizaci projektu „Pedagogická poéma“ a z MŠMT ČR ve výši 1 505,23 tis. Kč na realizaci
projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK – šablony ZŠ a SŠ v
oblasti podpory 1.1.

RZK/0158/2015 – Školství - Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - sanace
vlhkosti a oprava fasády - dodatek č. 1 investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 119 tis. Kč
určených na akci „Gymnázium JAK Uherský Brod – sanace vlhkosti a oprava fasády“ do zabezpečení
realizace investiční výstavby v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1037/3/150/391/06/1401/08/15, který byl předložen Radě ZK 31. 8. 2015 ke schválení. K přesunu dochází z důvodu úspory
nákladů na základě výsledků výběrových řízení v roce 2014, kdy organizace ušetřila tyto náklady
v provozních prostředcích a prostředcích fondu investic. Tyto se dodatkem převádí do zdrojů roku 2015 a
dochází tak k úspoře provozních prostředků z odboru investic.

RZK/0159/2015 – Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje" - dodatek č. 2 investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší navýšení splátky návratné finanční výpomoci o 124 tis. Kč v rámci Programového
fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p.o." Navýšená částka se převádí do roku 2016 na zajištění snížení splátky návratné
finanční výpomoci.

RZK/0160/2015 – Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - mimořádné splátky
úvěru
Rozpočtového opatření řeší navýšení splátek jistiny úvěru a snížení úroků z úvěru Kroměřížské nemocnice
a.s. (dále jen "KMN") v návaznosti na plnění ze smlouvy o úvěru (D/2416/2013/ZD/1, úvěr 30 000 tis. Kč).
Předkládaný návrh rozpočtového opatření řeší zapojení navýšených příjmů v podobě splátek jistiny úvěru ve
výši 6 000 tis. Kč do rezervy rozpočtu odboru ekonomického. O nižší příjem v podobě nižších úrokových
příjmů bude snížena rezerva odboru ekonomického v r. 2015. Představenstvo KMN se rozhodlo pro dřívější
splácení jistiny úvěru, jak umožňují podmínky smlouvy. Nemocnice splácí od ledna 2015 pravidelně 1 mil. Kč
měsíčně. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zapojení splátek za leden až duben 2015, tj. 4 mil. Kč, do
rozpočtu ZK a zároveň svěřilo Radě ZK provádění rozpočtových opatření vyvolaných navýšením příjmů a
výdajů rozpočtu Zlínského kraje v důsledku realizace mimořádných splátek úvěrů poskytnutých Zlínským
krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. (usnesení č.
0511/Z17/15 ze dne 24. 6. 2015). Na účet Zlínského kraje byly od května r. 2015 splaceny další 3 měsíční
splátky. Odbor zdravotnictví předpokládá, že nemocnice bude v pravidelných splátkách pokračovat a že
uhradí v roce 2015 minimálně 10 splátek, tedy 10 mil. Kč. Tato skutečnost má dopad do rozpočtu ZK 2015
v podobě dalšího zvýšení příjmů (splátek jistiny úvěru) o 6 000 tis. Kč a snížení příjmů (úroků z úvěru)
o 72,34 tis. Kč (pro zohlednění principu opatrnosti je výše úroků propočítána při pravidelném měsíčním
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splácení jistiny v letech 2015-2017).

RZK/0161/2015 – Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015 aktualizace č. 1
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2015 z částky 491 152,83 tis. Kč
pouze o 3 307,04 tis. Kč na celkovou částku 494 459,86 tis. Kč. Jedná se o účelovou investiční dotaci od
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Jde o stavební akce zařazené do programu Regionální
operační programy (ROP – Střední Morava) pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci,
IČ 70934860. Rozpočtové opatření zahrnuje platby modifikované a ex post plánované v roce 2015,
v souladu s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, na základě kterého rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové
organizace k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti. Platbou modifikovanou se rozumí platby, kdy
objednatel provede úhradu vlastního finančního podílu na projekt a zbytek dodavateli uhradí Regionální rada
regionů soudržnosti SM. Celková částka v rozpočtu ZK bude ve výši 494 459,86 tis. Kč.

RZK/0162/2015 – Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodatek
investičního záměru - ROP
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“. V rámci této akce dochází ke snížení
investičních příjmů o 243,86 tis. Kč. Důvodem je snížení uznatelných nákladů v souvislosti s krácením
žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace a úhrada nákladů za informační systém. Toto snížení příjmů
je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0163/2015 – Školství - investiční záměry - OPŽP
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v celkové výši 613 tis. Kč z odboru strategického rozvoje kraje do
odboru řízení dotačních programů, v rámci Programového fondu ZK. Přesunuté výdaje budou použity
k zajištění financování níže uvedených akcí dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných
projektových žádostí do OPŽP.
a) U akce „VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie“ se
zapojují výdaje ve výši 360 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.
b) U akce „ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši
163 tis. Kč v podobě investičního příspěvku zřizovatele.
c) U akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie“ se zapojují výdaje ve výši 90 tis. Kč
v podobě investičního příspěvku zřizovatele.

RZK/0164/2015 – Mezinárodní projekty v oblastech školství a sportu
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Programového fondu ZK v rámci odboru školství,
mládeže a sportu z důvodu zrušení finančního rámce projektu The USE project. Na základě rozhodnutí
Národní agentury pro program Erasmus+ v Irsku nebyl projekt schválen. V roce 2015 se snižují příjmy
z předpokládané dotace o 465,41 tis. Kč a výdaje o 165,41 tis. Kč. Zdrojem financování záporného rozdílu
mezi příjmy a výdaji ve výši 300 tis. Kč z titulu nenaplnění příjmů projektu v roce 2015 jsou prostředky na
akci „Financování krajských rozvojových projektů“ v rámci odboru řízení dotačních programů.

RZK/0165/2015 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 128,75 tis. Kč - Asistenti pedagogů
v soukromých a církevních speciálních školách (modul A – září – prosinec 2015) a další úpravu rozpočtu
z důvodu rozpouštění poslední části dotace na soutěže ve výši 125,57 tis. Kč.

RZK/0166/2015 – Program obnovy objektů hasičských zbrojnic, dodatek ke smlouvě
města Bojkovice a žádost o podporu obce Podkopná Lhota
Na realizaci projektů v rámci Programu obnovy objektů hasičských zbrojnic bylo alokováno 1 400 tis. Kč jako
kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení všech 18
projektů v celkové výši 2 696,83 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením se navýšená částka programu ve výši
1 296,83 tis. Kč převádí z odboru Kancelář ředitele do odboru strategického rozvoje kraje. Dále dochází
k úpravě rozpočtu u poskytovaných dotací dle jednotlivých příjemců (obcí) v členění na kapitálové výdaje
1 873,61 tis. Kč a běžné výdaje 823,21 tis. Kč.
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RZK/0167/2015 – Podnikatelská mise do Kazachstánu - říjen 2015
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč z běžných výdajů u akce
„Zahraniční vztahy“ na poskytnutí finančního daru na zajištění nákladů spojených s podnikatelskou misí
Zlínského kraje do Kazachstánu. Hlavním cílem mise je navázání spolupráce s administrativou Karagandské
oblasti a prezentace Zlínského kraje jako regionu vhodného pro spolupráci a realizaci obchodních aktivit.

RZK/0168/2015 – Sociální služby - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odbor řízení dotačních
programů, u akce „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“. Dochází k převodu částky 25 tis. Kč z investičních
do neinvestičních výdajů. Důvodem je potřeba připojení nově budovaného objektu domova pro seniory na
základě schvalované smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. Dodavatelem
vyfakturované náklady na spotřebovanou elektrickou energii budou po dobu provádění stavebních prací a
zkušebního provozu přefakturovány dodavateli stavby. Následně pak bude tato smlouva ze strany Zlínského
kraje vypovězena a převedena na budoucího provozovatele, tj. příspěvkovou organizaci Sociální služby
Vsetín. Tímto není dotčen finanční rámec předmětné akce.

RZK/0169/2015 – Sociální služby - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů roku 2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akce „Domov pro seniory Luhačovice“. V rámci této akce dochází:
a) k navýšení NIV příjmů celkem o 566,36 tis. Kč,
b) k navýšení INV příjmů celkem o 7 580,19 tis. Kč,
c) k navýšení NIV výdajů celkem o 600,48 tis. Kč,
d) ke snížení INV výdajů celkem o 600,48 tis. Kč.
Důvodem úpravy příjmů je rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
o navýšení výše dotace ze 70 % na 85 % ze způsobilých výdajů. Důvodem úpravy výdajů je změna poměru
mezi investičními a neinvestičními prostředky dle vysoutěžených cen a zařazení jednotlivých položek
majetku. Vzniklé kladné saldo v rozpočtu ZK ve výši 8 146,54 tis. Kč se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.
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