ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0284-16Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
20. 4. 2016
ZZK/0013/2016 – Smluvní vztahy se Státním pozemkovým úřadem
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši
80,02 tis. Kč z důvodu zapojení náhrady za zřízení služebnosti a vratky Státního pozemkového úřadu za
neoprávněně inkasované nájemné.
- náhrada za zřízení služebnosti (9,20 tis. Kč včetně DPH) spočívající v právu zřízení, provozování,
udržování a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům parcel č. 313/1, 313/16,
313/18, 313/34 a 313/35 v katastrálním území Třebětice. Zatížení pozemků Zlínského kraje věcným právem
bylo schváleno v RZK dne 18. 5. 2015 (usnesení 0379/R11/15), následně došlo v návaznosti na rozdělení
společnosti O2 Czech Republik a. s. dne 23. 11. 2015 k přeschválení zatížení pozemků věcným právem
(číslo usnesení č. 0901/R23/15). Smlouva byla uzavřena 12. 1. 2016.
- vratka Státního pozemkového úřadu za neoprávněně inkasované nájemné z nájemní smlouvy č. 54N09/61
ve znění dodatků č. 1-3 ve výši 70,82 tis. Kč. Předmětem smlouvy č. 54N09/61 ve znění dodatků č. 1-3 je
pronájem pozemků 474/4, 477/2, 477/5, 477/6 k. ú. Všetuly a 2233/2 k. ú. Holešov. Vzhledem k tomu, že
dne 20. 10. 2015 nabyla Římskokatolická farnost Holešov vlastnické právo k pozemkům p. č. 474/4, 477/2,
477/6 v k. ú. Všetuly, nenáleží tak pronajímateli nájemné z těchto pozemků. Předmět nájmu bude uveden do
souladu se skutečností v dodatku č. 4 ke smlouvě č. 54N09/61, který bude v RZK schválen dne 15. 2. 2016.

ZZK/0014/2016 – Smluvní a majetkoprávní vztahy
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši
37,43 tis. Kč z důvodu zřízení věcných břemen:
- věcné břemeno ve smyslu služebnosti ve prospěch společnosti POKART spol. s r.o., spočívající v právu
vedení dešťové kanalizace přes p. č. 2760/6 a 4005 v k. ú. Holešov a p. č. 147/39 v k. ú. Zahnašovice
(věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence zařízení)
- věcné břemeno chůze a jízdy k částem pozemku p. č. 2760/6 v k. ú. Holešov ve vlastnictví Zlínského kraje,
na němž jsou umístěny sjezdy k areálu společnosti POKART spol. s r. o. (věcné břemene je zřizováno na
dobu neurčito)
- věcné břemeno ve smyslu služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., spočívající
v povinnosti povinného z věcného břemene strpět vedení dešťové kanalizace přes pozemkové parcely p. č.
477/46, 477/56 a 477/59 v k. ú. Všetuly (věcné břemeno je zřizováno na dobu existence zařízení).
Věcná břemena se zřizují úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 30,94 tis. Kč bez DPH a
k náhradě bude připočteno DPH v zákonné výši 6,50 tis. Kč.

ZZK/0015/2016 – Zapojení volných finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 do
rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení vratek nespotřebovaných dotací od jednotlivých příjemců z roku 2015
v celkové výši 14 931,72 tis. Kč a další rozdělení volných finančních prostředků z roku 2015 ve výši
379 068,28 tis. Kč. Tyto finanční prostředky ve výši 394 mil. Kč jsou zapojeny proti snížení příjmů ze splátek
jistin a úroků úvěrů nemocnic (43 585 tis. Kč), které budou předmětem kapitalizace. Dále řeší navýšení
výdajů jednotlivých odborů do rozpočtu roku 2016 (209 794 tis. Kč), navýšení položky financování
(140 621 tis. Kč), které kryje další výdaje rozpočtového výhledu v letech 2017 – 2019 a dále se přesunují
výdaje do roku 2017 přes financování ve výši 19 237,08 tis. Kč.

ZZK/0016/2016 – Účelová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu ZK a to z rezervy, financování
krajských rozvojových projektů a programové podpory – sekce MLÁDEŽ A SPORT ve výši 6 300 tis. Kč na
posílení Fondu ZK - účelové podpory – sekce MLÁDEŽ A SPORT. Důvodem přesunu z programové podpory
do účelové podpory sekce MLÁDEŽ A SPORT ve výši 300 tis. Kč je uzavření výzev dvou programu a to
Programu MaS01 – Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu konané v I. pololetí (celková alokace byla
rozpočtována ve výši 2 067,50 tis. Kč, čerpáno bude 1 785 tis. Kč a výzvy Programu MaS02 – Sportovci
zařazeni do reprezentace ČR (celková alokace byla rozpočtována ve výši 500 tis. Kč a čerpáno bude
456 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investiční dotace pro Město Uherské Hradiště
(2 000 tis. Kč – rekonstrukce tréninkového hřiště), Město Otrokovice (2 000 tis. Kč – revitalizace městské
sportovní haly Bahňák Otrokovice) a FC FASTAV Zlín, a. s. (2 000 tis. Kč – dobudování infrastruktury
fotbalového stadionu). Dále jsou určeny na poskytnutí neinvestiční dotace pro DOSTIHY SLUŠOVICE, o. s.
(200 tis. Kč – pořádání 4 dostihů ve Slušovicích v roce 2016) a Taneční klub FORTUNU Zlín, z. s.
(100 tis. Kč – na Mistrovství České republiky v tanečním sportu v kombinaci deseti tanců).
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ZZK/0017/2016 – Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu nemocnic založených
Zlínským krajem
Zastupitelstvu Zlínského kraje je předkládán návrh na zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnici T. Bati,
a. s. o 190 000 tis. Kč. Z tohoto důvodu představenstvo Krajské nemocnice T. Bati, a. s. požádalo o zrušení
účelově vázaného úvěru od Zlínského kraje ve výši 50 000 tis. Kč na financování akce „Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. - centrální objekt – 0. etapa" a použití uvolněných prostředků na zvýšení základního kapitálu
přímým peněžitým vkladem. Peněžitý vklad zvýší nemocnici hodnotu vlastního kapitálu a zlepší kapitálovou
strukturu dat. Nemocnice získá vyšší bonitu vůči bankám, dodavatelům a jiným subjektům. Tato skutečnost
usnadní nemocnici přístup k čerpání cizích zdrojů a umožní nemocnici zahájit novou investiční akci
urgentního příjmu, jehož vybudování je pro zdravotnický provoz v současné době přednostní. Rozpočtové
opatření řeší dopad ukončení smlouvy o úvěru Krajské nemocnice T. Bati a navrhovaného navýšení základní
kapitálu KNTB přímým peněžitým vkladem ve výši 50 000 tis. Kč.

ZZK/0018/2016 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 12 456 tis. Kč v rámci
odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a za zřízení věcných břemen a ve výdajích jsou
tyto prostředky využity na výkupy pozemků – historické zátěže a znalecké posudky a technickou pomoc.
Zapojení příjmů z prodeje:
- pozemků a ostatní nemovitostí – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 20. 4. 2016.
Jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Bystřice pod Hostýnem za částku 6 900 tis. Kč,
- pozemků – oblast sociální - navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 20. 4. 2016. Jedná se o prodej
nemovitostí v k.ú. Napajedla za částku 19,21 tis. Kč,
- pozemků a ost. nemovitostí – oblast sociální - navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 20. 4. 2016.
Jedná se o prodej nemovitostí v k.ú. Brňov za částku 5 036,10 tis. Kč.
Zapojení ostatních příjmů z vlastní činnosti – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen pro třetí osoby na
nemovitostech ZK ve výši 500 tis. Kč – dle návrhů usnesení do RZK.

ZZK/0019/2016 – Zájmové sdružení právnických osob Centrum vizuální komunikace
Zlín - prominutí dluhu
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů ZK o 47,99 tis. Kč v rámci odboru strategického rozvoje kraje
v souvislosti s vyplacením vypořádacího podílu za ukončení členství v zájmovém sdružení právnických osob
CENTRUM VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ZLÍN. Současně dochází k zapojení částky 47,99 tis. Kč do výdajů ZK
- Rezervy (ORG 7000). V listopadu 2008 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob CENTRUM
VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ZLÍN. Zlínský kraj byl jedním ze zakládajících členů sdružení se vkladem ve výši
50 tis. Kč. Další členové sdružení: Univerzita Tomáše Bati, Vyšší odborná škola filmová Zlín s.r.o., Rádio
Zlín Media s.r.o., FILMFEST s.r.o. Účelem sdružení bylo iniciovat založení inkubátoru - Inovačního centra
vizuální komunikace. Tento účel naplněn nebyl, a proto se Zlínský kraj rozhodl dle čl. V Stanov sdružení
ukončit své členství. Členství Zlínského kraje zaniklo k 31. 12. 2015. Dle stanov v rámci majetkového
vypořádání bude každému členovi, jehož účast ve sdružení zanikne, vyplacen vypořádací podíl ve výši
základního členského vkladu, jenž do majetku společnosti vložil. Zájmové sdružení dne 29. 1. 2016 zaslalo
na účet ZK vypořádací podíl ve výši 47,99 tis. Kč. Členský vklad 50 tis. Kč byl ponížen o částku 2,1 tis. Kč
odpovídající procentuálnímu podílu ZK (10 %) na nákladech sdružení.

ZZK/0020/2016 – Rozpočtové opatření - navýšení příjmů a výdajů v rámci Odboru
Kancelář hejtmana
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář
hejtmana o příjmy ze správních poplatků od účastníků řízení dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií a ve výdajích prostředky použity na zpracování znaleckých posudků návrhů bezpečnostní
dokumentace nebo posouzení rizik závažných havárií. V souladu s § 16 písm. b) zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií, krajský úřad zajistí zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace
pověřenou právnickou osobou. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 1. října 2015 č. j.:
67431/ENV/15, zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace a posudků k posouzení rizik
závažné havárie byla pověřena právnická osoba – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská
1283/9, 116 52 Praha 1 – Nové Město. Podle § 53 zákona „Náklady spojené se zpracováním posudku
návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj“. Příjmem
kraje budou správní poplatky obdržené od účastníka řízení, které budou ve výši od 25 – 60 tis. Kč za jedno
podání.

2/2

