ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1061-16Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
19. 12. 2016
ZZK/0047/2016 – Školství - investiční záměry - IROP - pořízení vybavení a techniky
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů ve výši 7 940 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, akce „Projekty IROP – školy – výzva č. 32 a 33“ z roku 2016 do roku 2017 a 2019. Na této akci
byly souhrnně finančně nakryty příjmy a výdaje za všechny připravované projekty v jednotlivých letech
v rámci výzvy č. 32 a 33 IROP. Po zpracování investičních záměrů těchto projektů zůstala v roce 2016
nedočerpaná částka ve výši 7 940 tis. Kč, která se přesouvá:
a) do roku 2017 ve výši 5 422 tis. Kč na navýšení výdajů na akci „Nové projekty EU“, odboru strategického
rozvoje kraje
b) do roku 2019 ve výši 2 518 tis. Kč na ponížení rozpočtovaných příjmů na akci „Projekty IROP – školy –
výzva č. 32 a 33“.

ZZK/0048/2016 – Úprava rozpočtu 2016 a přesuny do rozpočtu 2017 - rozpočtové
opatření
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2016, které byly provedeny na základě
předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na úspory, zapojení nových příjmů do rozpočtu
a přesuny výdajů rozpočtu roku 2016 do roku 2017.
K zapojení nových příjmů ve výši 65,08 tis. Kč dochází u odboru ekonomického v souvislosti s příjmy za
porušení rozpočtové kázně (Diakonie ČCE Valašské Meziříčí, Centrum pro lidi se zdravotním postižením
Valašské Meziříčí a Domov Jitka, o. p. s., Vsetín) a s příjmy s vybraných pokut odborem právním a krajským
živnostenským úřadem, u odboru investic dochází k zapojení příjmů ve výši 0,32 tis. Kč v souvislosti
s pokutou za porušení podmínek stanových v objednávce na zpracování projektové dokumentace a u
odboru zdravotnictví ve výši 11 tis. Kč v souvislosti s příjmy z pokut a nákladů správního řízení za správní
delikt poskytování zdravotních služeb bez oprávnění.
K přesunům prostředků rozpočtu 2016 do následujících let dochází u odborů: Kancelář ředitele ve výši
1 090 tis. Kč (příjem za prodej automobilů využit do výdajů na služby pro úřad), odbor investice ve výši
3 145 tis. Kč (investiční akce v oblasti školství). V rámci Fondu ZK dochází k přesunu 19 138 tis. Kč
z rozpočtu 2016 do rozpočtu 2017 v souvislosti s akcí „Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor
energie“.
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