ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0077-16Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou ZK
od 11. 1. 2016 do 15. 2. 2016
Rozpočtová opatření roku 2015
RZK/0234/2015 – Dotace z Ministerstva financí ČR - výkupy pozemků pod
komunikacemi II. a III. třídy
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru ekonomického o poskytnutou účelovou
investiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 2 134,79 tis. Kč týkající se refundace výdajů na výkupy
pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Rozpočtová opatření roku 2016
RZK/0001/2016 – Dodatek č. 1 investičního záměru - "Krajský úřad Zlínského kraje oprava kaučukových podlah budovy č. 21"
Rada Zlínského kraje schválila dne 15. 12. 2014 usnesením č. 1015/R24/14 investiční záměr akce
reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1057/3/010/012/11/14 "Krajský úřad Zlínského kraje - oprava
kaučukových podlah budovy č. 21“. Vzhledem k posunu realizace akce a ke skutečnému čerpání finančních
prostředků v roce 2015, dochází rozpočtovým opatřením k zapojení finančních prostředků z přebytku
hospodaření roku 2015 do rozpočtu 2016 v celkové výši 394,99 tis. Kč. Uvedené změny byly předloženy ke
schválení RZK dne 11. 1. 2016 prostřednictvím Dodatku č. 1 IZ 1057/3/010/012/11/14 - 01/12/15.

RZK/0002/2016 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic, kdy dochází k zapojení volných finančních
prostředků z minulých let, ke změně investičních výdajů na neinvestiční a ke snížení odvodů PO na zajištění
finančního krytí akcí v oblasti školství.
1. Zapojení finančních prostředků ve výši 760 tis. Kč z přebytku hospodaření odboru investic roku 2015 na
krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku, a to akce „Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Vodovod Hradisko“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru
akce č. 1051/3/150/399/10/14-01/11/15.
2. Zapojení finančních prostředků ve výši 3 300 tis. Kč z přebytku hospodaření odboru investic roku 2015 do
rozpočtu 2016 na krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku akce „ISŠ – COP
Valašské Meziříčí – stavební úpravy domova mládeže“ v souladu s investičním záměrem č.
1146/3/150/422/10/15, který byl schválen Radou ZK dne 7. 12. 2015.
3. Přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu do
rozpočtu odboru investic (Příspěvek na provoz PO – školství 1 500 tis. Kč a snížení odvodu z investičního
fondu PO 500 tis. Kč) na zajištění finančního krytí akce „Obchodní akademie Kroměříž – rekonstrukce
sportovního hřiště“, v souladu s IZ akce č. 1148/3/150/424/11/15, který byl dne 11. 1. 2015 předložen Radě
ZK ke schválení.
4. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic na rok 2016 z důvodu zajištění finančního
krytí akce reprodukce investičního majetku „Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – oprava střechy
historické budovy“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1149/3/150/425/12/15, který byl dne 11. 1. 2016
předložen Radě ZK ke schválení. Jedná se o přesun investičních výdajů (4 000 tis. Kč) do neinvestičních
(2 497 tis. Kč) a na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (1 503 tis. Kč).
5. Přesun finančních prostředků ve výši 165 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a to z akce „Tauferova
SOŠ veterinární Kroměříž na akci „Zabezpečení realizace investičních akcí“. K přesunu dochází
v návaznosti na dodatek č. 1 investičního záměru akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební
úpravy budovy č. p. 1435“, který byl schválen Radou ZK dne 7. 12. 2015.

RZK/0003/2016 – Sociální služby - Domov Na Dubíčku - rekonstrukce kotelny investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic, snížení odvodů
z fondu investic odboru sociálních věcí a zapojení přebytku hospodaření roku 2015 na zajištění finančního
krytí akcí „Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace - rekonstrukce kotelny“, „KM nemocnice - výměna
luxferů - budova A" a „ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz".
1. Přesun finančních prostředků ve výši 2 200 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic roku 2016 a snížení
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odvodu z fondu investic odboru sociálních věcí ve výši 400 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce
reprodukce investičního majetku „Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace – rekonstrukce kotelny“
(1 800 tis. Kč) v souladu s investičním záměrem č. 1135/3/100/143/09/15, který byl předložen Radě ZK dne
11. 1. 2016 ke schválení.
2. Zapojení finančních prostředků ve výši 1 014 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2015 do rozpočtu roku
2016 na krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku – akce „Kroměřížská nemocnice
a. s. – výměna luxferů – budova A“ v souladu s investičním záměrem č. 1145/3/170/190/10/15.
3. Zapojení finančních prostředků ve výši 1 590 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2015 do rozpočtu roku
2016 na krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku a přesun mezi položkami
rozpočtové skladby na zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá Loz“ v souladu s dodatkem č. 2 investičního
záměru akce č. 1114/3/170/186/06/15-02/12/15.

RZK/0004/2016 – Doprava - rozpočtové opatření, rozhodnutí o poskytnutí
investičního příspěvku 1/2016
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 41 600 tis. Kč z původní
částky 24 089 tis. Kč na celkovou částku 65 689 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství
o účelové investiční dotace z programu ROP od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rozpočtové opatření zahrnuje platby modifikované a ex post plánované
v roce 2016, v souladu s odstavcem 12, §28, zákona 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 uhradí Regionální
rada regionu soudržnosti SM. Aktuální změna je provedena na základě posunu plateb RRRS SM z roku
2015 do roku 2016.

RZK/0005/2016 – Školství - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
ve výši 319,38 tis. Kč na vyplacení mezd a odvodů zaměstnanců Plavecké školy Zlín za 12/2015 v celkové
výši 319,38 tis. Kč, za níž přebírá ZK závazky.

RZK/0006/2016 – Rozpočtové opatření k projektu Regionální stálá konference
Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017
V RZK 21. 12. 2015 byl schválen materiál projektový a finanční rámec projektu Regionální stálé konference
pro území Zlínského kraje. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na období 2017- 2020
byly příjmy a výdaje projektu zahrnuty v předpokládaných objemech dle v té době známých informací.
V následujícím období na základě konzultací na MMR a dle vyhlášené výzvy byl celý rozpočet projektu
přepracován. Projekt bude 2 letý a následně budou navazovat další dvouleté etapy. Financování projektu se
mění z 85 % EU na 85 % EU a 15% SR. Z důvodu výrazných změn se v roce 2016 snižují původní
plánované příjmy 1 700 tis. Kč o částku 748,27 tis. Kč na novou částku 951,74 tis. Kč. Současně se snižují
výdaje v roce 2016 z původní částky 2 000 tis. Kč o částku 223,43 tis. Kč na novou částku 1 776,57 tis. Kč.
Snížení o částku 223,43 tis. Kč je složeno z částky 300 tis. Kč, o níž se snižují zdroje ZK - UZ 1091000990,
a z částky 76,57 tis. Kč, o níž se navyšují zdroje EU - UZ 109517018. Změna salda mezi příjmy a výdaji ve
výši 524,84 tis. Kč bude kryta z rezervy na nové projekty. Rozpočtové opatření také upravuje podrobnější
rozdělení výdajů na jednotlivé rozpočtové položky 5011 platy zaměstnanců, 5031 soc. pojištění, 5032
zdravotní pojištění, 5164 nájem, 5166 konzultační a poradenské a právní služby, 5167služby školení a
vzdělávání, 5173 cestovné, 5175 pohoštění.

RZK/0007/2016 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2015 do rozpočtu
roku 2016
Rozpočtové opatření řeší zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 ve
výši 238,08 tis. Kč v souvislosti s finančními prostředky, které zůstaly na účtech kraje k 31. 12. 2015 a jsou
určeny jiným příjemcům. Jedná se o vratky sociálních dávek Ministerstvu financí ČR a dále o dotaci městu
Vsetín v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

RZK/0008/2016 – Finanční dary
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 31,52 tis. Kč z akce „Krizové řízení“ na akci
„Podpora v krizových situacích“ na proplacení finančních darů fyzickým osobám, které si v souladu s § 30
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zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému požádaly o náhradu věcné škody vzniklé
v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi vyvolanými mimořádnou událostí v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích. O tyto výdaje zpět do rozpočtu ZK bude požádáno MF ČR z rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa. A dále se jedná o finanční dar obci Lipová za aktivní účast a přístup
jednotky SDH Lipová v souvislosti s evakuací po výbuších v muničním skladu ve Vlachovicích.

RZK/0009/2016 – Zdravotnictví - Zapojení volných prostředků hospodaření z roku
2015 do rozpočtu roku 2016
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016
z titulu přebytku hospodaření za rok 2015, který vznikl z důvodu v roce 2015 schválených, ale
neproplacených závazků Zlínského kraje. Jedná se o následující položky:
1) půjčka nemocnicím
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém zasedání 24. 6. 2015 usnesením č. 0500/Z17/15 poskytnutí
úvěru Krajské nemocnici T. Bati na financování 0. etapy výstavby centrálního objektu (smlouva o úvěru č.
D/0210/2015/ZD ze dne 8. 7. 2015). Krajská nemocnice T. Bati, a. s. do konce roku 2015 o čerpání
úvěrových prostředků nepožádala. Dle článku II. odst. 4) smlouvy o úvěru lze takto učinit nejpozději do
31. 12. 2016. Z tohoto důvodu žádá odbor zdravotnictví o převedení částky 50 000 tis. Kč na položku Půjčka
nemocnicím z přebytku hospodaření roku 2015.
2) mimořádné výdaje
Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 byla s účinností od 10. 12. 2012 zrušena
povinnost přeregistrace podnikatelů ve zdravotnictví, kteří provozovali svoje soukromé praxe v režimu
zrušeného zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. V období, kdy
proces povinné přeregistrace upravoval § 121 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj.
od 1. 4. 2012 do 10. 12. 2012, obdržel odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 1 100 žádostí
o přeregistraci - se zasláním žádosti byla spojena i úhrada správního poplatku za provedení správního
úkonu ve výši 1 tis. Kč. V souvislosti s uvedeným nálezem Ústavního soudu vydalo MZ ČR stanovisko, dle
kterého mohl každý, kdo žádost o přeregistraci na krajském úřadě podal, vzít svoji žádost v souladu
s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, zpět a požádat o navrácení správního
poplatku. Pokud tak učinil, vznikla povinnost krajského úřadu správní poplatek vrátit, neboť dle položky číslo
25 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se
správní poplatek 1 tis. Kč váže až k vydání správního rozhodnutí, nikoliv jen k pouhému podání žádosti.
Z počtu 1 100 zdravotníků, kteří v roce 2012 o tehdy povinnou přeregistraci požádali, obdržel odbor
zdravotnictví 1 060 žádostí o zpětvzetí podání. K dnešnímu dni je vyřízeno 962 těchto žádostí, v roce 2016
zbývá dořešit 98 podání. V rozpočtu 2015 byla na tento účel určena částka 414 tis. Kč, z toho bylo čerpáno
315 tis. Kč (tj. bylo vyřízeno 315 žádostí). Zbývajících 98 žádostí nemohlo být v r. 2015 dořešeno z důvodů
kapacitních a personálních. Z tohoto důvodu odbor zdravotnictví žádá o převedení částky 98 tis. Kč na
mimořádné výdaje spojené s vrácením správního poplatku z přebytku hospodaření roku 2015.

RZK/0010/2016 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2015 do rozpočtu
roku 2016
Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2016 řeší zapojení volných peněžních prostředků hospodaření
jednotlivých odborů ZK z roku 2015 do rozpočtu 2016 na krytí v roce 2015 schválených, rozpočtem 2015
krytých závazků kraje a dále zapojení volných prostředků hospodaření zrušených účelových peněžních
fondů - Fondu kultury, Fondu mládeže a sportu, Sociálního fondu a Programového fondu z roku 2015 do
rozpočtu roku 2016 do nově vzniklého účelového peněžního fondu a to Fondu Zlínského kraje v souladu s
jeho statutem.
Do rozpočtu Fondu Zlínského kraje se zapojuje částka ve výši 1 706,08 tis. Kč do Programu „Podpora
hospodaření v lesích“ v souvislosti s nevyplacenými dotacemi z roku 2015, které byly schváleny
Zastupitelstvem ZK dle usnesení č. 0577/Z18/15 a 0638/Z19/15, dále se zapojuje částka ve výši 100 tis. Kč
do ukazatele „Účelová podpora – Mládež a sport“ na vyplacení dotace pro TJ Bojkovice,z.s. na modernizaci
kuželny, dále se zapojuje částka ve výši 2 000 tis. Kč do ukazatele „Účelová podpora STR“ – smlouva
o poskytnutí dotace s Povodím Moravy a částka ve výši 9 897 tis. Kč na program „Podpora
vodohospodářské infrastruktury“ na poskytnutí nevyplacený dotací obcím ZK z roku 2015.
Do rozpočtu odboru ekonomického se zapojuje částka ve výši 111,10 tis. Kč na vrácení částečně
prominutého odvodu za porušení rozpočtové kázně od organizace MAS Střední Vsetínsko, z.s., Kateřinice,
do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství se zapojuje částka ve výši 105 tis. Kč v souvislosti se
smlouvou o poskytování právních služeb na poradenství ve věci zadávacích podmínek zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období
2018-2027“, do rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit se zapojuje částka ve výši 7 722,09 tis. Kč
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v souvislosti se Strategickou průmyslovou zónou v Holešově, do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje
se zapojuje částka ve výši 387,20 tis. Kč v souvislosti se zpracování koncepce Plánu odpadového
hospodářství 2016-2025, do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana se zapojuje částka ve výši 105 tis. Kč
v souvislosti s poskytnutím dotací nevyplacený v roce 2015 v rámci akce „Dotace a transfery ostatní“.

RZK/0011/2016 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 87,96 tis. Kč z přebytku hospodaření odboru
investic roku 2015 do rozpočtu roku 2016 na krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého
závazku, a to akce „SUPŠ Uherské Hradiště - energeticky úsporná opatření“ v souladu s dodatkem č. 2
investičního záměru akce č. 961/3/150/361/07/13-02/01/16. Dále dochází k přesunu finančních prostředků
ve výši 3 500 tis. Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a v rámci rozpočtu odboru investic ve výši
30 tis. Kč na zajištění krytí akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č. p. 1435“,
v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce č. 1115/3/150/413/06/15-02/01/16. Uvedené dodatky
investičních záměrů byly předloženy Radě ZK dne 25. 1. 2016 ke schválení.

RZK/0012/2016 – Projekt "Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského
kraje"
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 1 161 tis. Kč v rámci Fondu ZK z odboru strategického
rozvoje kraje) do odboru řízení dotačních programů. Tyto prostředky budou použity k zajištění financování
akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“ dle schvalovaného investičního
záměru a připravované projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace
akce se předpokládá v letech 2016 až 2019. Předpokládané celkové náklady akce činí 59 532 tis. Kč a podíl
vlastních zdrojů ZK činí 5 953,20 tis. Kč.

RZK/0013/2016 – Dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší zapojení návratné finanční výpomoci do rozpočtu odboru koordinace rozvojových
aktivit v celkové výši 904,71 tis. Kč. Jedná se o částku, která by měla být v roce 2016 v rámci ISPROFIN
222D232000035 uvolněna na účet Zlínského kraje správcem programu. Z této částky bude v měsíci lednu
požádáno o uvolnění částky ve výši 839,54 tis. Kč. O částku ve výši 65,18 tis. Kč bude požádáno v průběhu
roku 2016 na základě uskutečněných plnění. Ve výdajích bude část převedena do rozpočtu odboru
koordinace rozvojových aktivit (125,18 tis. Kč) a další část do rezervy (779,54 tis. Kč).

RZK/0014/2016 – Účelová podpora 2016, sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rezervy Fondu ZK ve výši 2 400 tis. Kč na navýšení
Účelové podpory - Mládež a sport z důvodu přijatých a projednaných nových žádostí. Celkově k dispozici
budou finanční prostředky ve výši 3 200 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč bude určena na neinvestiční dotace pro
spolky (ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České
republiky Zlínského kraje, Volejbalový sportovní klub Zlín), 500 tis. Kč je určeno na neinvestiční dotaci pro
Valašský házenkářský klub a 2 300 tis. Kč na investiční dotace pro spolky (SK hanácká Slavia Kroměříž a TJ
Slovácká Slavia Uherské Hradiště).

RZK/0015/2016 – Sociální služby - finanční dotace města Valašské Meziříčí na
projekt „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů roku 2016 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů,
u akce „Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa“. V rámci této akce dochází k navýšení příjmů v podobě
investiční dotace od Města Luhačovice o 2 500 tis. Kč, a to v souvislosti se schvalovanou Veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí finanční dotace. Předmětné finanční prostředky se převádí na akci „Nové projekty
EU“.

RZK/0016/2016 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2015 do rozpočtu
roku 2016
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků v rámci Programového fondu ZK z roku 2015
do Fondu ZK v roce 2016 u projektů realizovaných odborem řízení dotačních programů. Do roku 2016 se
převádí část příjmů a výdajů plynoucích z posunu realizace nebo finančního vypořádání těchto projektů a
vzniklých úspor v celkové výši 34 065,77 tis. Kč. Z této částky se do výdajů a příjmů projektů zapojuje
celkem 33 869,02 tis. Kč a úspora ve výši 196.75 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských
rozvojových projektů.
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Rozpočtové opatření dále řeší:
- úpravu příjmů a výdajů projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK“ v návaznosti na
vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo schváleno v RZK 21. 12. 2015 (č. usnesení
1054/R25/15)
- úpravu příjmů a výdajů akce „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb“ v návaznosti na schválený dodatek č. 9 investičního záměru v RZK 21.
12. 2015 (č. usnesení 1035/R25/15)
- zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK, a to
u příjemce Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice ve výši 4 209,78 tis. Kč a příjemce ANEVI,
s.r.o., Brno ve výši 1 530,77 tis. Kč
- zapojení odvodu penále za porušení rozpočtové kázně od organizace ANEVI, s.r.o., Brno ve výši
807,84 tis. Kč.

RZK/0017/2016 – Kultura - Zámek Vsetín - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2015 ve výši 882 tis. Kč
do rozpočtu roku 2016 na krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku, a to akce
„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“ v souladu s dodatkem č. 11
investičního záměru akce č. 693/3/090/047/05/10-11/12/15, který byl Radě ZK předložen dne 25. 1. 2016 ke
schválení.

RZK/0018/2016 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015,
zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2015 do roku 2016
Rozpočtové opatření č. RZK/0018/2016 řeší zapojení volných prostředků hospodaření zrušeného
Programového fondu z rozpočtu roku 2015 do rozpočtu roku 2016 do nově vzniklého Fondu Zlínského kraje
v souladu s jeho statutem. Dále dochází k zapojení volných prostředků hospodaření účelového peněžního
fondu - Zaměstnaneckého fondu ve výši 8 244,67 tis. Kč a také k zapojení vratek účelových dotací z roku
2015 při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015.
Do rozpočtu Fondu Zlínského kraje v roce 2016 se zapojují nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2015
v souvislosti s finančním vypořádáním jednotlivých projektů, podprogramů a projektů z opatření ROP
v celkové částce 21 155,33 tis. Kč, kdy většina prostředků směřuje do rezerv Programové fondu.
Rozpočtové opatření dále řeší zapojení nevyčerpaných peněžních prostředků ze státních dotací roku 2015
ve výši 4 107,20 tis. Kč, které zůstaly na účtech Zlínského kraje k 31. 12. 2015 nebo byly přijaty na účty ZK
v roce 2016 v souvislosti s finančním vypořádáním dotací a tyto budou následně vráceny do státního
rozpočtu.
Jedná se o dotace GŘ HZS ČR – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně 25,69 tis. Kč, MV ČR – podpora prevence kriminality 22,12 tis. Kč, MPSV ČR – transfery
na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 927,36 tis. Kč, příspěvek na
výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 24,51 tis. Kč, MF ČR – účelové dotace na
výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ZK 20,45 tis. Kč, krizové situace 2015 (mimo povodní)
1 268,21 tis. Kč, MŽP ČR – ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 15 tis. Kč, MŠMT ČR – dotace pro
soukromé školy 712,64 tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání 26,15 tis. Kč, rozvojový program na podporu
školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů 6,98 tis. Kč, asistenti pedagogů
v soukromých a církevních speciálních školách 42,60 tis. Kč, projekty romské komunity 14,72 tis. Kč,
zabezpečení škol a školských zařízení 0,76 tis. Kč. V rozpočtu odboru Kancelář ředitele dochází k úpravě
transferů ve výši 20 tis. Kč v souvislosti s výdaji za porušení rozpočtové kázně.

RZK/0019/2016 – Sociální služby - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků v celkové výši 281,88 tis. Kč nevyčerpaných v roce
2015 v rámci Programového fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, do Fondu ZK v roce 2016 u akce
„Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa“. Z této částky se do NIV výdajů roku 2016
zapojuje 90 tis. Kč na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Zbývající částka ve výši
191,88 tis. Kč představuje úsporu při realizaci akce a převádí se ve prospěch akce „Financování krajských
rozvojových projektů“.

RZK/0020/2016 – Dohoda o kompenzaci formou poskytnutí slevy se společností TMobile Czech Republic a.s.
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z odboru Kancelář ředitele do odboru strategického
rozvoje kraje na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 100 tis. Kč pro Filharmonii Bohuslava
Martinů, o.p.s., IČ 37673286. Jedná se o přesun z akce „Služby telekomunikací a internet“ na akci
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„Filharmonie B. M. Zlín, o.p.s. – dotace na provoz“.

RZK/0021/2016 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí ve výši
587 870,50 tis. Kč. Na základě žádosti Zlínského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 26. ledna
2016 rozhodlo o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinnosti kraje a Hlavního města Prahy
uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u
jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až
4 zákona o sociálních službách), a to „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu na rok 2016“. Zlínskému kraji byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 587 870,50 tis. Kč,
z této částky je minimálně 53 025 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

RZK/0022/2016 – Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do
rozpočtu Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK odboru řízení lidských zdrojů na základě
dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa, č.
UHA-SF-407/2015. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Uherské Hradiště jako
příspěvek na zaměstnance. Dotace je poskytována měsíčně na základě dohodou stanovených podmínek.
Dohoda č. UHA-SF-407/2015 je sjednána na období od 8. 2. 2016 do 31. 7. 2016 a celková výše příspěvku
činí 85,03 tis. Kč. Dotace bude pro rok 2016 činit 85,03 tis. Kč a bude použita na platy a zákonné sociální a
zdravotní pojištění za měsíce únor 2016 – červenec 2016.

RZK/0023/2016 – Zdravotnictví - KM nemocnice - Demolice mazutové kotelny investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 291 tis. Kč na zajištění krytí investiční akce
"Kroměřížská nemocnice a. s. - demolice mazutové kotelny" v souladu s investičním záměrem č.
1151/3/170/191/12/15, který byl předložen Radě ZK dne 15. 2. 2016 ke schválení.

RZK/0024/2016 – Zdravotnictví - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2015 ve výši 517 tis. Kč
na zajištění finančního krytí v roce 2015 schválených a rozpočtem 2015 krytých závazků:
- akce „ Zdravotnická záchranná služby Zlínského kraje – výjezdová stanice Buchlovice“ ve výši 192 tis. Kč
v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1069/3/170/178/02/15-02/01/16
- akce „Vsetínská nemocnice a. s. – zřízení nového vjezdu do areálu“ ve výši 11 tis. Kč v souladu
s dodatkem č. 3 investičního záměru č. 1087/3/170/181/03/15-03/01/16
- akce „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu“ ve výši 314 tis. Kč v souladu s dodatkem č.
10 investičního záměru č. 694/3/170/119/06/10-10/01/16.
Uvedené dodatky investičních záměrů byly předloženy Radě ZK dne 15. 2. 2016 ke schválení.

RZK/0025/2016 – Sociální služby - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2015 do rozpočtu 2016
ve výši 197 tis. Kč na zajištění finančního krytí v roce 2015 schváleného a rozpočtem 2015 krytého závazku
akce reprodukce investičního majetku "Domov pro seniory Lukov p. o. - přístavba kotelny" v souladu
s dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1056/3/100/134/10/14-02/01/16, který byl předložen Radě ZK dne
15. 2. 2016 ke schválení.

RZK/0026/2016 – Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK plánovaných na realizaci projektu Exchange
ve výši 1 495 tis. Kč. Dle vyjádření poskytovatele dotace projekt nebyl schválen. Finanční prostředky budou
převedeny na akci „Nové projekty EU“ ve výši 668 tis. Kč a akci „Převodová rezerva Fondu ZK“.

RZK/0027/2016 – Školství - Smlouva o poskytnutí dotace, Darovací smlouva,
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
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ve výši 33,36 tis. Kč na vyplacení zůstatku Fondu investic a FKSP Plavecké školy Zlín na základě dříve
uzavřené „Dohody o převodu zřizovatelských kompetencí k Plavecké škole Zlín", která byla schválena
Zastupitelstvem ZK dne 23. 9. 2015, číslo usnesení 0568/Z18/15.

RZK/0028/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté dotace z MŠMT
v celkové výši 4 840,71 tis. Kč (3 429,65 tis. Kč – dotace na rozvojový program na podporu školních
psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, 308,06 tis. Kč – dotace na rozvojový program
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, 1 103 tis. Kč – dotace na soutěže). Dále dochází
k zapojení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 170,24 tis. Kč (Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž) a přesun finančních prostředků ve výši 164,90 tis. Kč z akce „Olympiády dětí a mládeže“ do akce
„Olympiáda dětí a mládeže - poskytnutí příspěvku“ na základě smlouvy mezi Zlínským krajem a Ústecký
krajem o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016
v Ústeckém kraji. Zastupitelstvo ZK dne 16. 12. 2015 schválilo uzavření této smlouvy usnesením č.
0626/Z19/15.

RZK/0029/2016 – Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - protipožární opatření
- investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 497 tis. Kč
určených na krytí akce reprodukce majetku „DS Loučka – dokončení protipožárních opatření“ v roce 2016 na
zajištění krytí této akce v roce 2017 (464 tis. Kč) v souladu s investičním záměrem akce
č. 1122/3/100/141/01/16, který je dne 15. 2. 2016 předkládán Radě ZK ke schválení. Realizace akce je
rozložena do dvou let. Zbývající prostředky ve výši 33 tis. Kč jsou přesunuty v rámci rozpočtu odboru investic
na rok 2016, a to do akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.
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