ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1061-16Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 26. 9. 2016 do 12. 12. 2016
RZK/0170/2016 – Školství - SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 694 tis. Kč z rozpočtu odboru školství,
mládeže a sportu (akce „Příspěvky a dotace PO – školství“ a akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“), do
rozpočtu odboru investic na zajištění finančního krytí akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – Lakovací
kabina“ v souladu s investičním záměrem akce č. 1233/3/150/461/08/16, který byl dne 26. 9. 2016 předložen
Radě ZK ke schválení.

RZK/0171/2016 – Školství - investiční záměry - IROP
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 46 tis. Kč v rámci fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce “Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky,
chemie a biologie“ za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru a
připravované projektové žádosti do IROP. Výdaje roku 2016 jsou určeny na neinvestiční příspěvek
zřizovatele. Realizace se předpokládá v letech 2016 až 2018. Zdrojem výše uvedených finančních
prostředků jsou výdaje ve výši 46 tis. Kč přesunuté v rámci Fondu ZK z akce „Projekty IROP - školy - výzva
č. 32 a 33“, na kterém byly finančně nakryty souhrnně příjmy a výdaje za všechny připravované projektu
v jednotlivých letech v rámci výzvy č. 32 a 33 IROP.

RZK/0172/2016 – Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance
zařízení - domovů pro osoby se zdravotním postižením“ v rámci projektu
Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce
„Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb“.
V rámci této akce dochází:
a) ke snížení INV výdajů celkem o 20 tis. Kč,
b) k navýšení NIV výdajů celkem o 20 tis. Kč.
Důvodem této úpravy je navýšení NIV výdajů za slavnostní ukončení projektu a povinnou publicitu dle
podmínek poskytovatele dotace nad původně předpokládanou výši. Zdrojem tohoto navýšení je úspora INV
výdajů této akce v souvislosti s vysoutěženou cenou za zpracování projektové dokumentace. Výše
uvedenými úpravami nedojde k navýšení celkových výdajů akce (42 234 tis. Kč) ani celkových způsobilých
výdajů a dotace stejnojmenného projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
Navrhovaná úprava je v souladu s upraveným rozpočtem projektu a pravidly Programu. Dle těchto pravidel
musí být realizace projektu ukončena do 31. 12. 2016, předpokládané ukončení realizace investiční akce je
listopad 2016.

RZK/0173/2016 – Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC), dotace MF ČR na úhradu nákladů spojených s
odstraněním nepoužitelných léčiv
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotací MF ČR do rozpočtu odboru zdravotnictví:
1. ve výši 456,61 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,
2. ve výši 173,24 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/0174/2016 – Individuální podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší:
1. Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté účelové dotace
z MŠMT v celkové výši 93 808,77 tis. Kč (částka Kč 93 655,77 tis. Kč – Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství, částka 153 tis. Kč – Projekty romské komunity) a dále se rozpouští finanční
prostředky z dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
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vzdělávání ve výši 130,91 tis. Kč.
2. Změna neinvestičních transferů na investiční v rámci Fondu ZK – Účelová podpora – Mládež a sport ve
výši 40 tis. Kč, na poskytnutí individuální podpory pro spolek Tenisový klub Uherské Hradiště za účelem
řešení havarijního stavu technického zařízení TK Uherské Hradiště.

RZK/0175/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 82,11 tis. Kč do rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem:
1. proplacení náhrady škody vydrou říční na pozemcích p.č. 16074/33 a p.č. 16074/4 v katastrálním území
Hovězí, ve vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Vsetín, IČ: 18050506, se
sídlem Na Dolansku 477, Vsetín ve výši 43,75 tis. Kč.
2. proplacení náhrady škody vydrou říční na pozemcích p.č. 241/1, 241/2 a 243/2 v katastrálním území
Poličná, ve vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Valašské Meziříčí, IČ
18050476, se sídlem Podlesí 279, Valašské Meziříčí ve výši 38,36 tis. Kč.

RZK/0176/2016 – Školství - investiční záměry - IROP, OPŽP
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů ve výši
1 451 tis. Kč z akce "Projekty IROP - školy- výzva č. 32 a 33" na financování níže uvedených akcí v oblasti
školství dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných projektových žádosti do IROP.
- „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – půdní vestavba na budově školy“ – zapojení
investičního příspěvku zřizovatele ve výši 393 tis. Kč,
- „Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí – metrologie pro technické obory“ – zapojení investičního příspěvku zřizovatele ve výši
131 tis. Kč,
- „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren BI,
FY, CH a učebny pro výuku cizích jazyků“ – zapojení příspěvku na provoz ve výši 82 tis. Kč,
- Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín - Učebna mechatroniky a
automatizace“ – zapojení investičního příspěvku zřizovatele ve výši 77 tis. Kč,
- “SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odborných dílen“ – zapojení investičního příspěvku zřizovatele ve
výši 648 tis. Kč,
- “Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky“ - zapojení investičního příspěvku zřizovatele
ve výši 120 tis. Kč.

RZK/0177/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 566,44 tis. Kč
o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na podporu organizace maturitní zkoušky v podzimním zkušebním
období a zapojení prostředků ve výši 0,71 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně – SPŠ strojnická Vsetín.

RZK/0178/2016 – Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného
pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu odboru řízení lidských zdrojů na základě
podání žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního
místa. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín jako příspěvek na zaměstnance, který
bude vyplácen měsíčně na základě podmínek stanovených v dohodě o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytování příspěvku. Předpokládaná doba poskytování příspěvku bude 10 měsíců ode
dne uzavření dohody a jeho celková výše činí 150 tis. Kč a bude použita na platy a sociální a zdravotní
pojištění.

RZK/0179/2016 – Školství - investiční záměry - IROP, OPŽP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 115 tis. Kč z neinvestičních transferů do
investičních (ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí) z důvodu zajištění finančního krytí akce „ISŠ – COP
Valašské Meziříčí – stavební úpravy domova mládeže“ v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru č.
1250/3/150/474/08/16 – 02/09/16 akce, který byl Radě ZK dne 10. 10. 2016 předložen ke schválení.

RZK/0180/2016 – Kultura - změna fondu investic na rok 2016, navýšení příspěvku na
provoz a změna závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních
nákladů p. o.
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Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč v rámci odboru kultury a
památkové péče u akce "Příspěvky a dotace PO - ostatní" v souvislosti s poskytnutím investičního příspěvku
pro Muzeum regionu Valašsko na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup unikátní sbírky historických
kočárků.

RZK/0181/2016 – Dotace z MF ČR – volby do zastupitelstev krajů
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MF ČR (kapitola VPS) v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů dle
rozhodnutí č.j. MF_31641/2016/1201-15.

RZK/0182/2016 – Školství - investiční záměry - IROP
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 500 tis. Kč v rámci fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce “Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů
Elektrotechnika a Elektrikář“ za účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního
záměru a připravované projektové žádosti do IROP. Výdaje roku 2016 jsou určeny na investiční příspěvek
zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 až 2018. Zdrojem výše
uvedených finančních prostředků jsou výdaje přesunuté v rámci Fondu ZK z akce „Projekty IROP - školy výzva č. 32 a 33“, na které byly finančně nakryty souhrnně příjmy a výdaje za všechny připravované projektu
v jednotlivých letech v rámci výzvy č. 32 a 33 IROP.

RZK/0183/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 29,88 tis. Kč do odboru životního prostředí a
zemědělství – na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem:
1. proplacení náhrady škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 8 ks ovcí, na pozemku v k.ú.
Halenkov ve vlastnictví pana Jana Václavíka, r.č. 520216/139, bytem Halenkov 530, 756 03 Halenkov, ve
výši 24 tis. Kč.
2. proplacení náhrady škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 3 ks ovcí, na pozemku v k.ú.
Halenkov ve vlastnictví pana Jaroslava Orsága, r.č. 511125/018, bytem Halenkov 552, 756 03 Halenkov,
ve výši 5,88 tis. Kč.

RZK/0184/2016 – ODLOŽENO NA DALŠÍ JEDNÁNÍ RZK
RZK/0185/2016 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtovým opatřením řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu vzhledem
k výpočtu poslední zálohy na mzdy jednotlivým soukromým školám v celkové výši 23 536 tis. Kč. Schválený
rozpočet na rok 2016 byl ve výši 195 000 tis. Kč. Rozhodnutím MŠMT byly stanoveny finanční prostředky na
I. čtvrtletí 2016 ve výši 56 150 tis. Kč, na II. čtvrtletí 2016 51 303 tis. Kč, na III. čtvrtletí 2016 53 670 tis. Kč a
IV. čtvrtletí 2016 57 413 tis. Kč.

RZK/0186/2016 – Dotace MF ČR - mimořádná událost ve Vrběticích
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví v celkové výši 1 322,07 tis. Kč
z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro Zdravotnickou záchrannou
službu Zlínského kraje na skutečně vynaložené náklady vzniklé 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 ZZS ZK, které byly
uskutečněny v období od 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016. Do výdajů odboru zdravotnictví byla dotace zapojena
rozpočtovým opatřením ZZK/0044/2016, proto je nyní ve stejné výši navýšena rezerva kraje.

RZK/0187/2016 – Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů spojených s
odstraněním nepoužitelných léčiv
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 71,02 tis. Kč do rozpočtu odboru zdravotnictví 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 stát prostřednictvím kraje v přenesené působnosti.

RZK/0188/2016 – Dotace Filharmonie Bohuslava Martinů - Dodatek č. 3, Smlouva
o poskytnutí dotace 2017
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Filharmonie B. M. Zlín, o.p.s. má v rozpočtu Fondu ZK finanční prostředky na provoz ve výši 21 250 tis. Kč.
Dne 11. 11. 2016 společnost podala žádost o poskytnutí účelové podpory na navýšení mezd zaměstnanců
v roce 2016 ve výši 100 tis. Kč. Na navýšení mezd stejnou měrou participuje také Statutární město Zlín, jako
jeden ze dvou zakladatelů, podmiňuje poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč podmínkou, že dotace ve stejné
výši bude poskytnuta ještě v roce 2016 krajem. Odbor strategického rozvoje kraje má v rozpočtu v roce 2016
na akci „Konzultační a technická pomoc“ uspořené prostředky. Z výše uvedených důvodů rozpočtovým
opatřením dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč ze závazného ukazatele „Konzultační
a technická pomoc“ na navýšení dotace na provoz pro společnost Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

RZK/0189/2016 – Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok
2016
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu –
akce „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 13,15 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičního transferu
na neinvestiční příspěvek. Jedná se o převedení nevyčerpaného investičního transferu pro Gymnázium
Otrokovice na instalaci šikmé schodišťové plošiny.

RZK/0190/2016 – 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 - Podpora odborného vzdělávání ve výši 5 610,80 tis. Kč a úprava
příjmů a výdajů v návaznosti na úpravy závazných ukazatelů krajským a obecním školám v přímých
vzdělávacích výdajích v celkové výši 4 831,97 tis. Kč.

RZK/0191/2016 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 8,50 tis. Kč do rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství - náhrada škody způsobené zvláště chráněným živočichem: proplacení náhrady škody vlkem
obecným na hospodářském zvířeti: teleti masného skotu, na pozemku ve vlastnictví pana Josefa Šuláka,
bytem Halenkov 246, 756 03 Halenkov.

RZK/0192/2016 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MPSV ve výši 109,90 tis. Kč na projekt Konference ke Dni
seniorů do rozpočtu odboru sociálních věcí. Na základě žádosti Zlínského kraje, Ministerstvo práce a
sociálních věcí dne 2. listopadu 2016 rozhodlo o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na projekt Konference ke
Dni seniorů v maximální výši 109,90 tis. Kč v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti
stárnutí. Rozpočtovým opatřením RZK/0154/2016 byly prostředky z odboru sociálních věcí přesunuty do
odboru Kancelář hejtmana, odkud jsou výdaje proplaceny.

RZK/0193/2016 – Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - protipožární opatření
- dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 128 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic
na rok 2016, a to z prostředků určených na krytí akce reprodukce majetku „DS Loučka – dokončení
protipožárních opatření“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“. Dodatek investičního záměru č.
1122/3/100/141/01/16 – 01/11/16 byl předložen dne 12. 12. 2016 Radě ZK ke schválení.

RZK/0194/2016 – Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - budova G - rekonstrukce I.
NP - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 819 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic z důvodu zajištění finančního krytí akce reprodukce investičního majetku „Vsetínská nemocnice a. s.
– budova G – rekonstrukce I. NP“ v souladu s investičním záměrem č. 1281/170/11/16 akce, který byl dne
12. 12. 2016 předložen Radě ZK ke schválení.
Zdrojem krytí dané akce jsou:
- úspory akcí reprodukce investičního majetku v oblasti zdravotnictví v roce 2016, a to „ZZS ZK – výjezdová
základna Suchá Loz“, „KM nemocnice, a. s. – výměna luxferů – budova A“, VS nemocnice, a. s. – zřízení
nového vjezdu do areálu“, „VS nemocnice a. s. – budova B2 – odstranění havarijního stavu chlazení COS“ a
„VS nemocnice a. s. – budova B1 – vybudování klimatizace na oddělení chirurgické JIP“ (982,48 tis. Kč)
- akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (1 836,52 tis. Kč).
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RZK/0195/2016 – Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
484,37 tis. Kč na základě poskytnuté účelové dotace z MŠMT - Excelence základních škol a ve výši
149,38 tis. Kč na základě dotace z MZe na zmírnění škod způsobených suchem.

RZK/0196/2016 – ODLOŽENO
RZK/0197/2016 – Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC)
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 441,45 tis. Kč do odboru zdravotnictví. Jedná se
o dotaci MF ČR 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. Náklady spojené s takovou činností hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím
správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických
službách.
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