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Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 11. 7. 2016 do 19. 9. 2016
RZK/0111/2016 – Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové
opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení investiční dotace ve výši 1 448 tis. Kč z MZe na hrazení bystřin do odboru
životního prostředí a zemědělství. Finanční prostředky z MZe jsou určené na náhradu nároků plynoucích ze
zákona o lesích na náklady spojené s provedením hrazení lesní bystřiny bezejmenného levobřehého přítoku
Hvozdenského potoka v k.ú. Hvozdná. Opatření je prováděno ve veřejném zájmu.

RZK/0112/2016 – Zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu ZK z důvodu zjištění
porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 1,56 tis. do rozpočtu ZK z důvodu porušení
rozpočtové kázně při realizaci projektů v GG OPVK 3.2. K porušení rozpočtové kázně došlo tím, že příjemci
z obdržené zálohy od poskytovatele dotace učinili neoprávněný výdaj. Jedná se o SPŠ a OA Uherský Brod,
odvod ve výši 0,39 tis. Kč (platební výměr č. 9/2016/EKO) a o Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. Rožnov
pod Radhoštěm, odvod ve výši 1,17 tis. Kč (platební výměr č. 15/2016 IAK).

RZK/0113/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční dotace z MF ČR do odboru životního prostředí a zemědělství
na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem:
1. proplacení náhrady škody ve výši 15,23 tis. Kč způsobené bobrem evropským na porostu rychleschnoucí
dřeviny japonského topolu určené k výrobě biomasy na pozemcích v k.ú. Nedachlebice, v nájmu pana
Víta Jaroše, bytem Kněžpole 323,
2. proplacení náhrady škody ve výši 62,70 tis. Kč způsobené bobrem evropským na lesním porostu na
pozemku p.č. 546 v k.ú. Nedakonice ve vlastnictví Lesního družstva Nedakonice, se sídlem Nedakonice
33.

RZK/0114/2016 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí, akce „Účelová
podpora – SOC“ pro organizaci Za sklem“ ve výši 5 000 tis. Kč z pol. 5221 na pol. 6322 z neinvestičních
transferů na investiční. Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny na poskytnutí individuální
neinvestiční dotaci pro organizaci Za sklem. Dotace pro uvedený subjekt byla rovněž projednávána Radou
ZK dne 20. 6. 2016 a doporučena ke schválení Zastupitelstvu ZK. Vzhledem k charakteru poskytované
dotace, která je určena na rekonstrukci objektu (technické zhodnocení) je nutno tyto finanční prostředky
převést na investiční transfery.

RZK/0115/2016 – Záštity a dary
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
z investičních do neinvestičních transferů akce "Dotace a transfery ostatní" na poskytnutí neinvestičních
dotací a darů. K převodu z investičních transferů dochází z důvodu nerealizování poskytnutí investiční
dotace obci Tichov.

RZK/0116/2016 – Porušení rozpočtové kázně
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů (zapojení odvodu a penále) za porušení rozpočtové
kázně v celkové výši 311.470 Kč u odboru ekonomického:
- ANEVI, s.r.o. Brno – penále ve výši 259,55 tis. Kč
- Sociální služby Uherské Hradiště – odvod ve výši 45,76 tis. Kč a penále ve výši 6,16 tis. Kč.

RZK/0117/2016 – Investiční záměr SPZ Holešov - vrty
Rozpočtové opatření řeší:
1. schválení investičního záměru SPZ Holešov – vrty, č. 1021/3/220/02/03/14, o celkových nákladech
2 000 tis. Kč včetně DPH (z toho předprojektové práce ve výši cca 16 tis. Kč včetně DPH byly uhrazeny
v letech 2013-2015). Realizací hloubkových průzkumných a pozorovacích vrtů bude mít Zlínský kraj
k dispozici další informace potřebné pro projektovou činnost, výstavbu a realizaci investičních záměrů a
provozování zóny, které budou účelně doplňovat stávající průzkum a monitoring území. Provedení průzkumu
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bude rozděleno do dvou etap. První etapa bude uskutečněna ještě v letošním roce a budou provedeny
průzkumné (inženýrskogeologické) vrty. Druhá etapa, v níž budou realizovány pozorovací (hydrogeologické)
vrty, bude realizována na základě výsledků první etapy, tj. na základě výsledků geologického průzkumu a
chemického rozboru odebraných vzorků vody (předpoklad rok 2017). Při sestavování rozpočtu na rok 2016
bylo počítáno s realizací celého investičního záměru v roce 2016, z toho důvodu dochází k přesunu výdajů
na realizaci druhé etapy ve výši 866,12 tis. Kč do roku 2017.
2. V návaznosti na jednání meziresortní hodnotitelské komise jako správce Programu, souhlasilo s vydáním
změny č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na akci „SPZ Holešov – vnitřní
infrastruktura“, ISPROFIN 222D232000035. Změnou č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dochází mimo jiné k navýšení způsobilých výdajů v roce 2016 na realizaci Stavby č. 10, konkrétně
SO 421 Plynovod přívod a SO 422 Plynovod okruh – centrální část v celkové výši 3 016,11 tis. Kč. Z tohoto
důvodu dochází k zapojení uvedené částky do financování – NFV pro SPZ Holešov, kde částka ve výši
2 977,17 tis. Kč navyšuje výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit (SPZ Holešov – NFV) a částka
38,95 tis. Kč se převádí do rezervy.

RZK/0118/2016 – Kultura - Hrad Malenovice - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 258 tis. Kč do rozpočtového výhledu
odboru investic z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku „Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – statické zajištění“ v souladu s investičním záměrem akce č.
1191/3/090/069/05/16, který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě ZK ke schválení. Dané finanční prostředky
byly určeny na krytí akce v roce 2016, zpracováním investičního záměru však došlo k upřesnění nákladů
akce a rozložení financování v letech.

RZK/0119/2016 – Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.
etapa - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 439 tis. Kč v rámci závazného ukazatele
rozpočtu odboru investic, a to z akce „UH nemocnice – investiční akce“, na akci „UH nemocnice – centrální
objekt II. etapa“, a přesun finančních prostředků ve výši 3 561 tis. Kč do rozpočtového výhledu odboru
investic z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1200/3/170/202/05/16,
který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě ZK ke schválení. Dané finanční prostředky byly určeny na krytí
akce v roce 2016, zpracováním investičního záměru akce však došlo k upřesnění nákladů akce a rozložení
financování v letech.

RZK/0120/2016 – Sociální služby - Domov pro seniory Nezdenice - dodatek
investičního záměru - ISPROFIN
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů roku 2016 ve výši 735 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akce „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se
zvláštním režimem“. Vzhledem k upřesnění harmonogramu akce dochází k přesunu financování části
přípravných a projektových prací z roku 2017 do roku 2016. Zdrojem výše uvedených finančních prostředků
je přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve stejné výši z akce „Nové projekty EU“ odboru strategického rozvoje
kraje do rozpočtu odboru řízení dotačních programů.

RZK/0121/2016 – ODLOŽENO
RZK/0122/2016 – Školství - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
29,96 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně. Jedná se o Dětský domov Kroměříž (19,32 tis. Kč) a SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm (10,64 tis. Kč).

RZK/0123/2016 – Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2016,
rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v odboru zdravotnictví
v důsledku přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, p.o.
ve výši 5 846,76 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
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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 14. 6. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví
ČR Rozhodnutí č. BKŘ/15/1102/2016 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

RZK/0124/2016 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. Snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský
Brod ve výši 500 tis. Kč. Na finanční krytí tohoto odvodu a na financování akcí v oblasti školství v letech
2016 a 2017 („Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“ (investiční záměr č.
1218/3/150/450/06/16), „OU a ZŠ praktická Holešov – výměna oken a rekonstrukce fasády“ (investiční
záměr č. 1036/3/150/390/06/14)) jsou použity výdaje odboru investic. Jedná se o finanční prostředky
z úspory akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č. p. 1435“ v souladu
s dodatkem č. 3 investičního záměru akce, dále pak o finanční prostředky rezervované na akce reprodukce
majetku v oblasti školství.
2. Přesun finančních prostředků ve výši 1 094 tis. Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu do
rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce reprodukce majetku „SOŠ Josefa Sousedíka
Vsetín – OP Bečva - rekonstrukce VZT“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1207/3/150/446/05/16,
který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0125/2016 – Sociální služby - investiční akce
Přesun finančních prostředků ve výši 2 530 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a přesun ve výši
1 034 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z finančních prostředků plánovaných na akci „DS Loučka,
p. o. – přístavba krčku“ a přesun finančních prostředků plánovaných na akci „DS Burešov, p. o. –
rekonstrukce společných koupelen“ z investičních transferů do neinvestičních z důvodu zajištění finančního
krytí akcí reprodukce majetku „"Domov pro seniory Napajedla, p. o. - odstranění havarijního stavu kotelny" a
"Domov pro seniory Burešov, p. o. - rekonstrukce společných koupelen" v souladu s investičními záměry
akcí č. 1214/3/100/151/06/16 a č. 1208/3/100/150/05/16, které byly dne 11. 7. 2016 předloženy Radě ZK ke
schválení.

RZK/0126/2016 – Sociální služby - DZP Velehrad Buchlovská - dodávka stavby
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 228 tis. Kč v rámci závazného ukazatele
rozpočtu odboru investic akce „DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů“ a přesun úspory
akce ve výši 7 tis. Kč do akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ v souladu s dodatkem
č. 3 investičního záměru akce č. 1058/3/100/135/11/14-03/06/16, který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě
ZK ke schválení.

RZK/0127/2016 – Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2016,
rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o poskytnutou účelovou
dotaci MF ČR ve výši 420,92 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 zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím
správního orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení – krajského úřadu.

RZK/0128/2016 – Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MK ČR pro Muzeum Kroměřížska v rámci Havarijního programu na obnovu kulturní
památky – větrného mlýna Velké Těšany dle rozhodnutí č. j. MK 41890/2016 OPP. Finanční prostředky
budou použity na obnovu napadených dřevěných prvků mlýna vč. ošetření proti škůdcům.

RZK/0129/2016 – Kultura - Muzeum regionu Valašsko - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci závazného ukazatele rozpočtu odboru
investic z akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ v celkové výši 690 tis. Kč (z investičních transferů do
neinvestičních) a přesun ve výši 266 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury a PP z důvodu finančního krytí akcí
reprodukce majetku „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – odstranění havarijního stavu
kotelny“ (investiční záměr č. 1215/3/090/071/06/16) a „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Hvězdárna Vsetín
– rekonstrukce střech“ (investiční záměr č. 1231/3/090/072/06/16), které byly dne 11. 7. 2016 předloženy
Radě ZK ke schválení.
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RZK/0130/2016 – Zdravotnictví - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 2 682 tis. Kč do rozpočtu odboru
investic na zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s. –
budova B2 – odstranění havarijního stavu chlazení COS“ v souladu s investičním záměrem akce č.
1225/3/170/206/06/16, který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.
2. Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 606 tis. Kč do rozpočtu odboru
investic z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s.
– budova G – rekonstrukce I. NP“. Jedná se o zajištění finančního krytí akce, která byla rozhodnutím Rady
ZK dne 11. 7. 2016 zařazena do SDP. Akce navazuje na opravu II. - IV. NP budovy G a její realizace je
nezbytná pro zajištění provozu oddělení LDN v jedné budově. Stávající oddělení je provozováno částečně
v budově G a částečně v budově B1. Aby bylo možné přesunout provoz oddělení pouze do budovy G, je
nutné vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu realizovat dílčí stavební úpravy.
3. Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 201 tis. Kč do rozpočtu odboru
investic z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s.
– budova B1 – vybudování klimatizace na oddělení chirurgické JIP“. Jedná se o akci, která je součástí plánu
technického zhodnocení nemovitostí pronajatých VS nemocnici. Tento byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě
ZK ke schválení.
4. Přesun finančních prostředků ve výši 85 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“, z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce
investičního majetku „ZZS ZK – výjezdová základna Slavičín – přestavba garáže na mycí box“ (investiční
záměr č. 1212/3/170/204/05/16), který byl dne 11. 7. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0131/2016 – Kultura - Muzeum Kroměřížska - dodatek investičního záměru IROP
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 94 tis. Kč u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace
budov a expozic“ zařazené v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů. Jde o snížení investičního
příspěvku zřizovatele v souvislosti s uzavřenými smlouvami o dílo na projektové práce. Uvolněné výdaje ve
výši 94 tis. Kč se přesouvají v rámci Fondu ZK z odboru řízení dotačních programů na akci „Nové projekty
EU“ do odboru strategického rozvoje kraje.

RZK/0132/2016 – ODLOŽENO
RZK/0133/2016 – Projekt Kompetenční centrum (pilíř sociální oblast)
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z odboru sociálních věcí do
odboru strategického rozvoje kraje a přesun finančních prostředků v rámci akce „Konzultační a technická
pomoc“. Potřeba rozhodování o rozvojových aktivitách v regionu na základě sběru a interpretace
relevantních dat postupně směřuje k vybudování kompetenčního centra, postaveného na 3 pilířích
(zaměstnanost, sociální oblast, konkurenceschopnost). V oblasti zaměstnanosti již probíhají přípravné práce
v rámci Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (Regionální observatoř trhu práce), v oblasti
konkurenceschopnosti je zajištěn sběr a vyhodnocování dat týkajících se inovační výkonnosti regionu (v
rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje), zatímco v sociální oblasti zatím chybí iniciační aktivity pro
systémové nastavení sběru a využívání relevantních dat. Na základě toho je Radě Zlínského kraje
předkládán materiál popisující aktivity k vytvoření kompetenčního centra s návrhem zadání zpracování
studie proveditelnosti. Na přípravnou práci Kompetenčního centra pro pilíř sociální oblast (zpracování studie
proveditelnosti) budou použity prostředky Zlínského kraje ve výši 401,72 tis. Kč. Část z nich ve výši
150 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu odboru sociálních věcí. Částka ve výši 251,72 tis. Kč bude přesunuta
v rámci závazného ukazatele akce „Konzultační a technická pomoc“ z položky 5169 - Nákup ostatních
služeb na položku 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby. Náklady pro vytvoření a pilotní fungování
Kompetenčního centra v tuto chvíli rozpočtovány nejsou. Před zpracováním studie proveditelnosti je ani
nelze vyčíslit. Pro jejich krytí budou po zpracování studie proveditelnosti a odsouhlasení zpracovaných
výstupů hledány prostředky ze strukturálních fondů (např. OP Zaměstnanost - sociální inovace).

RZK/0134/2016 – Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - ubytovna (Stará
Tenice) - realizace úspor energie
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 1 700 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce Uherskohradišťská nemocnice a.s. – ubytovna (Tenice) – realizace úspor energie“ dle
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připravované projektové žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tyto prostředky budou
použity k financování projektové dokumentace a energetického auditu dle podmínek OPŽP. Zdrojem výše
uvedených finančních prostředků je přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 1 700 tis. Kč z akce „Nové
projekty EU“, odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů, předpokládané
náklady na realizaci této akcí činí 43 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů v rámci Fondu
ZK, odboru řízení dotačních programů, u čtyř akcí z oblasti zdravotnictví (Vsetínská nemocnice a.s. a
Uherskohradišťská nemocnice a.s.) dle připravovaných projektových žádostí v rámci Operačního programu
Životní prostředí. U všech čtyř akcí dochází k přesunu neinvestičních výdajů (POL 5169) v celkové výši
2 500 tis. Kč na investiční (POL 6121). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za zpracování
projektových dokumentací a energetických auditů dle podmínek OPŽP, které již budou vstupovat do hodnoty
nově pořizovaného majetku - technického zhodnocení dotčených budov.

RZK/0135/2016 – Kultura - revitalizace památek Velké Moravy - investiční záměr IROP
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 2 300 tis. z akce „Nové projekty EU“,
odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Tyto prostředky se použijí na
navýšení výdajů roku 2016 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce "Slovácké muzeum
UH, p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy". Jde o zapojení investičního příspěvku
zřizovatele za účelem financování této akce dle schvalovaného investičního záměru a připravované
projektové žádosti do IROP.

RZK/0136/2016 – Dotace MF ČR v souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu
muničního skladu ve Vlachovicích
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví v celkové výši
2 506,22 tis. Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro
Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje na skutečně vynaložené náklady vzniklých v důsledku
prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu
Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích - Vrběticích. Dotace je určena na výdaje,
které byly uskutečněny v roce 2015 a 2016, tj. období od 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 (částka 1 277,81 tis. Kč)
a období od 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 (částka 1 228,41 tis. Kč).

RZK/0137/2016 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí, akce “Účelová
podpora“ ve výši 3 000 tis. Kč z neinvestiční položky 5321 na investiční položku 6341. Dne 29. 6. 2016 bylo
Zastupitelstvem ZK schváleno navýšení výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí o finanční prostředky ve výši
3 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro obec
Pačlavice. Poskytnutí dotace pro výše uvedený subjekt bylo rovněž schváleno Zastupitelstvem ZK dne
29. 6. 2016. Vzhledem k charakteru poskytované dotace, která má být použita mimo jiné k vybudování
kvalitních ubytovacích kapacit v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích pro klienty pobytových sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Pačlavice zřizovanou obcí (technické
zhodnocení nemovitého majetku), je nutno tyto finanční prostředky převést na investiční transfer.

RZK/0138/2016 – Projekt: "Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a
Rožnovska" - závěrečná zpráva o ukončení projektu
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů v rámci Fondu ZK o 88,45 tis. Kč u projektu Koordinace a řízení
IPRÚ. V žádosti o platbu ze dne 2. 2. 2016 byly vyčísleny uznatelné náklady projektu ve výši 496,95 tis. Kč.
Na základě kontrolního zjištění jednotlivých výdajových položek byly poskytovatelem dotace uznatelné
náklady projektu opraveny a kráceny o 88,45 tis. Kč. Jednalo se o výdaje ve výši 66,01 tis. Kč v kapitole
osobních nákladů projektového týmu a související výdaje ve výši 22,44 tis. Kč na odvody sociálního a
zdravotního pojištění. Míra financování úvazků projektových manažerů byla závislá na počtu individuálních
projektů naplňujících jednotlivá IPRÚ. Krácení bylo způsobeno dřívějším ukončením některých individuálních
projektů. Vzhledem ke snížení způsobilých výdajů byla ponížena původní žádost o platbu o částku
88,45 tis. Kč na 408,49 tis. Kč. Z výše uvedených důvodů dochází ke snížení příjmů v roce 2016 akce
„Koordinace a řízení IPRÚ“ o 88,45 tis. Kč. Zdrojem krytí vzniklého salda je akce „Financování krajských
rozvojových projektů“.

RZK/0139/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční dotace z MF ČR do odboru životního prostředí a zemědělství

5/11

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0768-16Z-P02

na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem.
1. proplacení náhrady škody ve výši 17,35 tis. Kč způsobené vydrou říční na pozemcích v KÚ Vsetín, ve
vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Vsetín, se sídlem Na Dolansku 477, Vsetín,
2. proplacení náhrady škody ve výši 59,88 tis. Kč způsobené vydrou říční na pozemcích v KÚ Pozlovice, ve
vlastnictví Rybářského svazu Luhačovické zálesí, se sídlem Pozlovice 30, Luhačovice.

RZK/0140/2016 – Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského
kraje" schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Finanční a projektový rámec projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělání pro území Zlínského kraje byl
schválen Radou Zlínského kraje dne 31. 8. 2015 usnesením číslo 0697/R17/15, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007. Na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č.15_002/0000007-01 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je předkládán RZK ke schválení Radě
ZK nový projektový a finanční rámec projektu ve kterém došlo z důvodu snížení úvazku projektového týmu
ze 4,75 na 4,6 ke snížení celkového rozpočtu projektu z 22 469,33 tis. Kč na 20 660,86 tis. Kč. Ve
schváleném rozpočtu na rok 2016 jsou alokované prostředky výdajů ve výši 3 744,89 tis. Kč a příjmy ve výši
3 557,64 tis. Kč. Z důvodu změny finančního rámce projektu se předpokládané příjmy v roce 2016 sníží
o 1 594,86 tis. Kč na 1 962,78 tis. Kč a výdaje projektu se sníží o 301,41 tis. Kč na 3 443,48 tis. Kč. Zdrojem
krytí vzniklého salda ve výši 1 293,45 tis. Kč je akce „Nové projekty EU“.

RZK/0141/2016 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 189 tis. Kč v rámci
odboru kultury a památkové péče o účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Slovácké muzeum UH na
realizaci projektů "Digitální mapa tradiční kultury" a „Sbírka kraslic A. Václavíka ve fondu Slováckého muzea“
dle rozhodnutí č. 16-13274/2015-LK/ORNK a č. MK-S 12375/2015 ORNK TLK-B.

RZK/0142/2016 – Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 95 555,62 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z Ministerstva dopravy ČR na úhradu prokazatelné ztráty v železniční dopravě v roce
2016 dle rozhodnutí č.j. 37/2016-190-STSP/4. Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů
Zlínského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní
dopravě byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu této prokazatelné
ztráty.

RZK/0143/2016 – Sociální služby – Porušení rozpočtové kázně a Domov pro seniory
– seniorpark Valašské Meziříčí
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 125,77 tis. Kč z rozpočtu Fondu ZK, odboru
řízení dotačních programů do odboru Kancelář ředitele. Tyto prostředky budou použity k zajištění úhrady
odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále při realizaci projektu "Vsetínská nemocnice
a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství". Rozpočtové opatření dále řeší přesun neinvestičních výdajů ve
výši 50 tis. Kč (POL 5137) na investiční (POL 6129). Jde o finanční prostředky určené na financování
majetkoprávního vypořádání (věcná břemena) u akce „Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I.
etapa“, které po sečtení všech souvisejících výdajů přesahují hodnotu 40 tis. Kč.

RZK/0144/2016 – Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů
nehrazených ze zdravotního pojištění (léčiva)
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 132,94 tis. Kč odboru zdravotnictví o dotaci MF
ČR 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/0145/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 5 611,52 tis. Kč na základě poskytnutých účelových dotací z MŠMT - asistenti pedagogů v soukromých
a církevních speciálních školách ve výši 2 494,57 tis. Kč, asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním ve výši 1 402,14 tis. Kč a přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia ve
výši 1 714,82 tis. Kč.
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RZK/0146/2016 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové dotace z MPSV ČR do odboru sociálních věcí. Jedná se
o redistribuci finančních prostředků
1) ve výši 1 838,76 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly
poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „O krok dál“ č. CZ.03.2.63/0.0/15_037/0001930, v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je podpora
poskytování nových služeb, které vznikly na základě transformace velkokapacitního ústavního zařízení DZP
Zašová, se zaměřením na tvorbu nástrojů pro odstranění dopadů institucionalizace a podporu uživatelů při
jejich integraci do běžného života. Projekt je realizován v období září 2016 až srpen 2019 a financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
2) ve výši 598,39 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly
poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno“ č.
CZ.03.2.63/0.0/0/15_037/0001993, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Účelem dotace je realizace procesu přípravy transformace a humanizace DZR Pržno a
vypracování transformačního plánu zařízení – podpora první fáze transformace pobytové sociální služby
včetně podpory připravenosti pracovníků, uživatelů, celého zařízení a místní komunity. Projekt je realizován
v období září 2016 až srpen 2018 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Součtová částka
za jednotlivý UZ, v tabulkách příjmy a výdaje, byla zaokrouhlena na celou částku nahoru.
3) ve výši 1 919,93 tis. Kč (rozdělené částky za jednotlivý UZ v tabulkách byly zaokrouhleny na celé částky nahoru)
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové
organizaci na projekt „Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality
Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997, v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je zvýšení
kvality poskytovaných služeb prostřednictvím nastavení hlavních klíčových hodnot, systému kvality
poskytovaných služeb, procesů a zásad na základě přenosu dobré praxe a implementace švýcarského
modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín. Projekt je realizován v období srpen 2016 až
červenec 2018 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

RZK/0147/2016 – Sociální služby - zajištění přípravy žadatelů o osvojení nebo
pěstounskou péči
Převod finančních prostředků odboru sociálních věcí. V souvislosti s novou činností příspěvkové organizace,
která bude vykonávána od září do prosince 2016, je požadován převod nedočerpaných finančních
prostředků ve výši 54,65 tis. Kč z akce „Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči“ na akci „Příspěvky a
dotace PO – ostatní“. Pro rok 2016 byla na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči vyčleněna v rozpočtu
odboru sociálních věcí částka ve výši 300 tis. Kč. Přípravy na přijetí dítěte do rodiny jsou zabezpečovány
krajským úřadem v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. Doposud krajský úřad zajišťoval přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči
externím dodavatelem formou veřejné zakázky. Nyní dle záměru Centra poradenství pro rodinné a
partnerské vztahy, p. o, by mohly být tyto činnosti zabezpečeny příspěvkovou organizací kraje dle
zpracované „Koncepce přípravy fyzických osob s trvalým pobytem ve ZK vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny a vhodných vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů“, která byla předložena na jednání RZK dne 29. 8. 2016.

RZK/0148/2016 – Kultura – změna fondu investic a snížení příspěvku na provoz na
rok 2016
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 670 tis. Kč v rámci odboru kultury a PP
z neinvestičních do investičních transferů u akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní" z důvodu poskytnutí
investiční dotace pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o
nákup 20 uměleckých děl v celkové hodnotě 766 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že fond investic KGVU
nedisponuje dostatečným zůstatkem pro nákup sbírkových předmětů, bude částka 670 tis. Kč navýšena ze
strany zřizovatele formou investiční dotace.

RZK/0149/2016 – Záštity a dary
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
z investičních do neinvestičních transferů u akce "Dotace a transfery ostatní" na poskytnutí neinvestičních
darů. Přesun je prováděn z důvodu nerealizace investiční dotace obci Tichov.
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RZK/0150/2016 – Dotace obci Šanov a městu Bojkovice pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů, dodatky ke smlouvám a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 590 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z akcí "Program - dotace pro JSDHO ZK" a "Spolufinancování programů GŘ HZS ČR"
na akci "Účelová podpora KH" z důvodu poskytnutí individuální podpory obci Šanov a městu Bojkovice na
technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky a věcné prostředky požární ochrany.

RZK/0151/2016 – Věcná škoda a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 59,41 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS na pokrytí mimořádných výdajů
vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události v areálu
VTÚVM s.p. ve Vlachovicích dle rozhodnutí č.j. MF-19963/2016/1201-1. Jedná se o úhrady věcných škod
paní Marii Pavelkové ve výši 0,50 tis. Kč a Ing. Jindřichu Bačovi ve výši 20,02 tis. Kč, dále proplacení věcné
a osobní pomoci společnosti AG Staving, s.r.o., Slavičín za poskytnutí živičné drti ve výši 38,89 tis. Kč.

RZK/0152/2016 – Doprava - Investiční záměry, dodatky k investičním záměrům,
změna č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2016
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5 086,39 tis. Kč v rámci
odboru dopravy a silničního hospodářství u účelových investičních dotací z programu ROP od Regionální
rady regionu soudržnosti SM v souvislosti s ukončením akcí a s ukončením čerpání z tohoto programu.
Jedná se o stavební akce zařazené do programu Regionální operační programy (ROP – Střední Morava)
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci. Opatření řeší snížení rozpočtu (plánu) oproti
skutečně přijatým prostředkům na bankovní účty kraje.

RZK/0153/2016 – Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u
projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“. Příjmy se snižují celkem o 219,65 tis. Kč,
výdaje se snižují celkem o 48,17 tis. Kč. Vzniklé saldo rozpočtu ZK ve výši 171,48 tis. Kč je nakryto z akce
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je snížení celkových nákladů projektu
poskytovatelem dotace při schvalování projektové žádosti v rámci OP Zaměstnanost.

RZK/0154/2016 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Převod finančních prostředků z odboru sociálních věcí do odboru Kancelář hejtmana z důvodu navýšení
výdajů na plánovanou akci o částku 125 tis. Kč. Tato částka bude převedena z akce „Příspěvky a dotace PO
– ostatní“ a bude použita na úhradu občerstvení a nákup upomínkových předmětů pro 73 oceněných osob.
Rada ZK dne 11. 4. 2016 schválila vyhlášení ankety „Senioři sobě i jiným“. Hlavním cílem ankety je ocenit
aktivní předsedy či členy seniorských spolků a organizací a poděkovat jim za jejich práci. Poděkování a
předání ocenění seniorům se uskuteční dne 5. 10. 2016 při příležitosti Konference ke Dni seniorů (dále jen
konference). Na konferenci je v rozpočtu odboru Kanceláře hejtmana pro rok 2016 v akci „Spoluúčast na
akcích“ k dispozici částka 32 tis. Kč. Vzhledem k velkému počtu navržených seniorů na toto ocenění a
velkému počtu přihlášených osob účastnících se konference (cca 250 – 300 osob) je nutno navýšit rozpočet
na konferenci, která se uskuteční ve větších prostorách, než bylo původně plánováno.

RZK/0155/2016 – Výzva č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů dle
připravovaných projektových záměrů akcí v souvislosti s vyhlášenou výzvou v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Jedná se o následující akce:
1. „Manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje“ - výdaje roku 2016 ve výši
242 tis. Kč jsou určeny na studii proveditelnosti. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 až 2019.
Celkové náklady byly stanoveny odborných odhadem odboru zdravotnictví.
2. „Evidenční systém sbírkových předmětů“ - výdaje roku 2016 ve výši 242 tis. Kč jsou určeny na studii
proveditelnosti. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 až 2019. Celkové náklady byly stanoveny
odborných odhadem odboru kultury.
Zdrojem výše uvedených finančních prostředků jsou výdaje v celkové výši 484 tis. Kč přesunuté v rámci
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Fondu ZK z akce „Nové projekty EU“, odbor strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních
programů.

RZK/0156/2016 – Školství - Centra odborné přípravy - 3 investiční záměry na
pořízení výukových pomůcek
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 4 566 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u níže uvedených akcí z oblasti školství dle schvalovaných investičních záměrů a
připravovaných žádosti o podporu z národního dotačního programu Ministerstva zemědělství č. 21 – Centra
odborné přípravy.
a) U akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy“ se zapojují výdaje ve výši
1 300 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.
b) U akce „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami“ se zapojují výdaje
ve výši 1 656 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.
c) U akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup traktoru s čelním nakladačem“
se zapojují výdaje ve výši 1 610 tis. Kč ve formě návratné finanční výpomoci.
Zdrojem výše uvedených finančních prostředků je přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 4 566 tis. Kč
z akce „Nové projekty EU“, odbor strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Dle
schvalovaných investičních záměrů výše uvedených akcí činí předpokládané náklady sumárně 5 179 tis. Kč,
dotace z MZe celkem 4 566 tis. Kč a vlastní zdroje škol 613 tis. Kč.

RZK/0157/2016 – Dodatky investičních záměrů pro projekty Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů ve výši 54,80 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje“ dle
schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do Integrovaného regionálního
operačního programu a jejich přesunu na akci „Nové projekty EU“, odboru strategického rozvoje kraje. Po
zpracování Studie proveditelnosti pro podání projektové žádosti dochází ke snížení výdajů v roce 2016
o 54,80 tis. Kč. Celkově dochází k navýšení výdajů akce o 3 748,71 tis. Kč, k navýšení příjmů
o 3 373,84 tis. Kč a zvýšení podílu vlastních zdrojů ZK o 374,87 tis. Kč. Použité vlastní zdroje ZK jsou v roce
2017 kryty navýšením nařízeného odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje.

RZK/0158/2016 – Dodatky investičních záměrů pro projekty Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“. U akce v roce 2016 dochází:
a) ke snížení NIV výdajů o 30,01 tis. Kč,
b) ke zvýšení INV výdajů o 29,91 tis. Kč
Vzniklé saldo ve výši Kč 0,10 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se schválením projektové žádosti a úpravami po konzultaci
s poskytovatelem dotace. Dochází ke snížení celkových výdajů o 5 217 tis. Kč a celkových příjmů
o 4 767 tis. Kč.

RZK/0159/2016 – Školství - Centra odborné přípravy - 3 investiční záměry na
pořízení výukových pomůcek
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu, kdy dochází ke snížení odvodu
fondu investic PO Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm ve výši 200 tis. Kč a
snížení příspěvků na provoz PO. Odvod se snižuje z důvodu spoluúčasti finančních prostředků fondu
investic organizace na krytí nákladů spojených s realizací projektu Centra odborné přípravy.

RZK/0160/2016 – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 121 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ dle připravovaného projektového záměru
akce v souvislosti s vyhlášenou 27. výzvou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Výdaje roku 2016 jsou určeny na předprojektovou přípravu. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 až
2018. Celkové náklady byly stanoveny odborným odhadem odboru investic. Zdrojem výše uvedených
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finančních prostředků jsou výdaje ve výši 121 tis. Kč přesunuté v rámci Fondu ZK z akce „Nové projekty EU“,
odbor strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů.

RZK/0161/2016 – Školství - Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín - oprava
rozvodů - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 565 tis. Kč, kdy dochází k přesunu mezi
investičními a neinvestičními transfery závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – školství“ a upřesnění
ORGu příspěvkové organizace. Těmito přesuny je zajištěno finanční krytí akce reprodukce investičního
majetku „Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT“,
v souladu s investičním záměrem č. 1236/3/150/463/08/16, který byl předložen Radě ZK dne 12. 9. 2016 ke
schválení.

RZK/0162/2016 – Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad Buchlovská - oprava střech - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 773,73 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z akce „Oblast sociálních věcí“ na akci „DZP Velehrad – oprava střech“ na zajištění finančního
krytí uvedené akce reprodukce v souladu s investičním záměrem akce č. 1248/3/100/153/08/16, který byl
Radě ZK dne 12. 9. 2016 předložen ke schválení.

RZK/0163/2016 – Sociální služby - Individuální podpora 2016 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí, akce „Účelová
podpora“ ve výši 129 tis. Kč z pol. 5229 a akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z pol. 5331 ve výši
371 tis. Kč na akci „Účelová podpora“ na pol. 6341 v celkové výši 500 tis. Kč. Město Vsetín podalo žádost
o poskytnutí individuální investiční dotace na parkové úpravy okolí Domova pro seniory Jasenka. Vzhledem
k charakteru požadované dotace, která mý být použita mimo jiné na vznik nových komunikačních a
odpočinkových ploch, zabudování mobiliáře a osvětlení, je nutno neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu
ORJ 100 odboru sociálních věcí převést na investiční transfer.

RZK/0164/2016 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MPSV ČR do rozpočtu odboru sociálních věcí - navýšení dotace
na Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 18 532 tis. Kč. ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 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.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně výše dotace, a to na celkovou maximální výši 610 494,50 tis Kč, z této částky
je minimálně 75 649 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Nyní vydalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí Dodatek č. 3 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2016 ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Dodatek č. 3“). Dodatkem č. 3 došlo ke změně výše
dotace, a to na celkovou maximální výši 629 026,50 tis. Kč, z této částky je minimálně 94 181 tis. Kč určeno
na platy, mzdy a jejich navýšení.

RZK/0165/2016 – Individuální podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu:
1. V rámci Fondu ZK – Účelová podpora – Mládež a sport dochází ke změně neinvestičních transferů na
investiční ve výši 100 tis. Kč pro pobočný spolek Tělocvičná jednota sokol Zlín - nákup gymnastické podlahy
skládající se z pružných pásů a ve výši 150 tis. Kč pro spolek FC Viktoria Otrokovice - vyřešení havarijní
situace technického zázemí klubu.
2. Zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně – odvod ve výši 36,85 tis. Kč (SŠ
nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. = 7 212,80 Kč a ZUŠ Zlín = 29 633,85 Kč) a penále za porušení
rozpočtové kázně ve výši 7,93 tis. Kč (ZUŠ Zlín). Dále dochází ke snížení rozpočtu z důvodu prominutí
rozpočtové kázně ve výši 10,64 tis. Kč – SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. Radhoštěm.

RZK/0166/2016 – Rozpočtové opatření – SPZ Holešov
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje do
rozpočtu odboru koordinace rozvojových aktivit ve výši 12,20 tis. Kč na zajištění krytí neuznatelných výdajů
SPZ Holešov – úhrada faktury za spotřebu vody včetně stočného, která vznikla při havárii na původním
areálovém vodovodu.
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RZK/0167/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 22,34 tis. Kč do rozpočtu životního prostředí a
zemědělství - náhrada škody způsobené zvláště chráněným živočichem:
1. proplacení náhrady škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 4 ks ovcí, na pozemku v k.ú.
Halenkov ve vlastnictví paní Evy Kouřilové, bytem Halenkov 254, 756 03 Halenkov, ve výši 12tis. Kč.
2. proplacení náhrady škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 4 ks ovcí, na pozemku v k.ú.
Halenkov ve vlastnictví pana Jaroslava Orsága, bytem Halenkov 552, 756 03 Halenkov, ve výši
10,34 tis. Kč.

RZK/0168/2016 – Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - budova B2 - odstranění
nevyhovujícího stavu chlazení COS - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 57 tis. Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví do
rozpočtu odboru investic a přesun v rámci akce „VS nemocnice - odstranění havárie chlazení COS“ na
zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s. – budova B2 –
odstranění havarijního stavu chlazení COS“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce, který byl
předložen Radě ZK dne 12. 9. 2016 ke schválení.

RZK/0169/2016 – Dotace v oblasti regionálního rozvoje 2
Obec Hostišová žádá o spolufinancování obnovy havarijního stavu místní komunikace v lokalitě Strážná.
Projekt obec financuje částečně z dotace MMR (15,81 %) a částečně z úvěru. Při obnově komunikace bylo
v projektu počítáno s rozšířením stávající třímetrové komunikace na 5 m šířky, při zachování konstrukčních
vrstev původní vozovky. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy de facto neexistují
a okraje vozovky po provedených zátěžových zkouškách je nutno sanovat. Tím došlo k navýšení rozpočtu
vícepracemi o 387,74 tis. Kč. Obec však ve svém rozpočtu může uvolnit maximálně 280 tis. Kč a žádá
o investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na dofinancování stavebních prací na místní komunikaci. Rozpočtové
opatření tedy řeší převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč v rámci Fondu ZK (odboru strategického
rozvoje kraje) z rezervy „Nové projekty EU“ do „Účelové podpory STR“ na poskytnutí investiční dotace pro
obec Hostišová.
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