ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0136-17Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 9. 1. 2017 do 6. 2. 2017
RZK/0001/2017 – Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků
hospodaření z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 - rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. RZK/0001/2017 řeší:
a) zapojeních nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 v rámci Fondu ZK u projektů
realizovaných odborem řízení dotačních programů v celkové výši 4 275 tis. Kč.
b) úprava příjmů, výdajů a přesun čerpání prostředků do následujících let u projektů v rámci Fondu ZK
v návaznosti na schválené finanční rámce a změny struktur nákladů.
c) zapojení finančních prostředků do rozpočtu Fondu ZK – „Individuální podpora STR“ ve výši 15 tis. Kč na
vyplacení dotace pro Sdružení pro rozvoj Soláně, o s.
d) zapojení rozpočtem roku 2016 krytých, ale neproplacených závazků odboru Kancelář ředitele v celkové
výši 1 660,89 tis. Kč do rozpočtu 2017.
e) přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2016 odboru investic ve výši 3 217 tis. Kč
do rozpočtu roku 2017 na krytí akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZR Kvasice – oprava
střechy hlavní budovy“ v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č.
1157/3/100/144/01/16-01/12/16/S.
f) zapojení výdajů na úhradu likvidace havárií ve výši 10 000 tis. Kč dle SM/79/02/16.

RZK/0002/2017 – Rozpočtové opatření ke změně struktury nákladů investičního
záměru Krajský úřad Zlínského kraje – oprava kaučukových podlah budovy č. 21
Vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků v roce 2016 u akce IZ 1057/3/010/012/11/14/1
"Krajský úřad Zlínského kraje - oprava kaučukových podlah budovy č. 21“ dochází k zapojení finančních
prostředků z přebytku hospodaření roku 2016 do rozpočtu 2017 v celkové výši 169,61 tis. Kč. Změna
struktury nákladů IZ byla předložena ke schválení Radě ZK dne 9. 1. 2017.

RZK/0003/2017 – 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.
Příspěvek 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, která bude použita na platy a zákonné
sociální a zdravotní pojištění.

RZK/0004/2017 – Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1,74 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 do
rozpočtu roku 2017 a úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“, kde v roce 2016 dochází:
a) ke snížení INV výdajů o 463,88 tis. Kč
b) ke snížení příjmů o 16 410,62 tis. Kč
Vzniklé saldo ve výši Kč 15 946,74 tis. Kč je kryto zvýšením odvodu z FI Zdravotnické záchranné služby ZK
ve výši 41 tis. Kč, použitím přebytku z roku 2016 ve výši 1,74 tis. Kč, použitím prostředků z převodové
rezervy „Přesun čerpání Fondu ZK do následujících let“ ve výši 15 903,76 tis. Kč (přesun přijetí dotace
z roku 2017 do roku 2018) a akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 0,25 tis. Kč.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se schvalovaným Dodatkem č. 3 k IZ, který řeší snížení
celkových výdajů o 466 tis. Kč, snížení celkových příjmů o 506 tis. Kč, zvýšení nezpůsobilých výdajů
o 97 tis. Kč, zvýšení podílu ZK o 41 tis. Kč a přesun financování akce v letech.

RZK/0005/2017 – Zdravotnictví - smluvní vztahy
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2016 do roku 2017
odboru investic ve výši 88 tis. Kč na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to
akce „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Valašské Meziříčí – přístavba
garáží“. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 316,40 tis. Kč mezi položkami rozpočtové
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skladby v rámci akce „ZZS ZK – výjezdová základna Valašské Meziříčí – garáže“. Dané přesuny jsou
v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce č. 1179/3/170/199/04/16 – 01/12/16/S,
kterou dochází k přesunu financování v letech a upřesnění nákladů akce dle dodatku smlouvy o dílo.
Celkový objem nákladů se nemění.

RZK/0006/2017 – Investice - přesun finančních prostředků v letech
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2016 ve výši 91 tis. Kč do
rozpočtu roku 2017, na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to akce „SSL
Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech“. Daný přesun je v souladu se změnou
struktury nákladů investičního záměru akce č. 1248/3/100/153/08/16 – 01/12/16/S, kterou dochází k přesunu
financování v letech. Celkový objem nákladů se nemění.
2. přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2016 ve výši 1 742 tis. Kč do
rozpočtu roku 2017, na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to akce
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – statické zajištění“. Daný přesun je
v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce č. 1191/3/090/069/05/16-01/12/16/S,
kterou dochází k přesunu financování v letech. Celkový objem nákladů se nemění.

RZK/0007/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2016 do roku 2017 ve výši 1 000 tis. Kč
na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to akce „OA Kroměříž – Stavební
úpravy pro bezbariérový přístup“ v souladu s dodatkem investičního záměru č. 1 – 1226/3/150/457/06/16 –
01/11/16, který byl dne 9. 1. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.
2. přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2016 do roku 2017 ve výši 5 915 tis. Kč
na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to akce „SPŠ a OA Uherský Brod –
výstavba školního hřiště“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce č. 1188/3/150/436/04/16 –
01/11/16, který byl dne 12. 12. 2016 schválen Radou ZK. Částka 1 000 tis. Kč bude použita na ponížení
nařízeného odvodu z fondu investic, tyto prostředky použije příspěvková organizace na úhradu nákladů
dané akce. Celková výše nákladů akce se nemění, jedná se pouze o posun financování v letech.

RZK/0008/2017 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků rozpočtu roku 2016 do rozpočtu roku
2017 v rámci Fondu ZK u projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“ ve výši
30 886,02 tis. Kč. V rámci projektu dále dochází k navýšení příjmů a výdajů ve výši 16 050 tis. Kč na základě
Změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o kreditní úroky
generované na projektovém účtu ve výši 3,34 tis. Kč.

RZK/0009/2017 – Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež"
- úprava projektového rámce
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů a příjmů ve výši 300 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů u akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež“ na základě přípravy
projektové žádosti akce v rámci EHP fondů 2009-2014 (konzultace jednotlivých cen v rozpočtu s partnerskou
organizací na Islandu). Realizace akce se předpokládá v roce 2017. Míra spolufinancování z Finančních
mechanismů EHP/Norska dosahuje 100 % způsobilých výdaj projektu. Projekt nepředpokládá nezpůsobilé
výdaje.

RZK/0010/2017 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu
roku 2017 - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. RZK/0010/2017 řeší:
a) zapojeních nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 v rámci Fondu ZK u projektů,
účelových a programových podpor realizovaných odborem sociálních věcí v celkové výši 5 860 tis. Kč,
odborem kultury a památkové péče v celkové výši 1 074,20 tis. Kč, odborem školství, mládeže a sportu
v celkové výši 10 711,70 tis. Kč, odborem strategického rozvoje kraje v celkové výši 3 510,40 tis. Kč,
odborem Kancelář hejtmana v celkové výši 5 084,20 tis. Kč.
b) úprava příjmů a úspora výdajů ve výši 2 896 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic u akce „DS Loučka –
dokončení protipožárních opatření“.
c) zapojení rozpočtem roku 2016 krytých, ale neproplacených závazků do rozpočtu roku 2017: odbor
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ekonomický ve výši 20,60 tis. Kč v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické
zátěže a dále zapojení prominutého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2,26 tis. Kč od organizace
Domov Jitka, o.p.s. do rozpočtu 2017 k vrácení organizaci, odbor zdravotnictví ve výši 2 688 tis. Kč
v souvislosti se zajištěním krytí akcí dle schválených IZ na akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. –
Oprava a výměna rozvodů vody a kanalizace v budovách č. 9, 12 a 14“ a „Kroměřížská nemocnice a.s. –
Oprava omítek a elektroinstalace (budova A, B), odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši
568,70 tis. Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených smluv za poskytnutí právních služeb pro veřejnou
zakázku na zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou linkovou dopravou na období 2018 – 2027, odbor
kultury a památkové péče ve výši 68 tis. Kč v souvislosti se schváleným IZ na akci „KKFB Zlín – Vybudování
komplexního depozitního centra“, odbor investic ve výši 3 425 tis. Kč v souvislosti se zajištěním krytí akce
dle schváleného IZ s názvem „VS nemocnice – budova G – rekonstrukce I. NP), odbor strategického rozvoje
kraje ve výši 23 499,45 tis. Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených závazků akce Strategické průmyslové
zóny v Holešově, odborem školství, mládeže a sportu ve výši 118,85 tis. Kč v souvislosti s úhradou
nevyplacených závazků akce „Sportovec roku“, odbor Kancelář hejtmana ve výši 697,30 tis. Kč v souvislosti
s úhradou smluvních závazků.
d) zapojení prostředků ve výši 0,29 tis. Kč v souvislosti s úhradou úroku z prodlení v důsledku plnění DPH,
které bylo omylem zaúčtováno do osvobozeného režimu, prostředky budou uhrazeny Finančnímu úřadu
e) zapojení omylem zaplaceného správního deliktu ve výši 8 tis. Kč v oblasti kontrolního vážení vozidel na
účet ZK, který měl být zaplacen městu Uherský Brod. Prostředky budou přeposlány městu Uherský Brod.
f) zapojení vratky sociálních dávek ve výši 0,25 tis. Kč od Statutárního města Zlín, která byla přijata na účet
ZK 30. 12. 2016 a bude odvedena zpět do státního rozpočtu.
g) zapojení vratek při finančním vypořádání účelových dotací ze státního rozpočtu: (UZ 14004 – Program
prevence kriminality 2016) ve výši 38,68 tis. Kč, (UZ 13016 – Dotace na podporu samosprávy v oblasti
stárnutí) ve výši 4,47 tis. Kč, (UZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní
ochrany dětí)) ve výši 131,19 tis. Kč.

RZK/0011/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic z roku 2016
do roku 2017 ve výši 867 tis. Kč na krytí v roce 2016 schválených a rozpočtem 2016 krytých závazků, a to
akcí reprodukce majetku „Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – oprava elektroinstalace, topení,
rozvodů vody a VZT“ a „OU a ZŠ praktická Holešov – výměna oken a rekonstrukce fasády“. Dodatkem
investičního záměru akce Gymnázia Slavičín dochází také k navýšení celkových nákladů, toto navýšení ve
výši 2 653 tis. Kč je kryto přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu.
Dané přesuny jsou v souladu s dodatky investičních záměrů akcí č. 1236/3/150/463/08/16 – 01/01/17 a
1036/3/150/390/06/14 – 01/01/17, které byly dne 20. 1. 2017 předloženy Radě ZK ke schválení.

RZK/0012/2017 – Zdravotnictví - přesun finančních prostředků v letech
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2016
do roku 2017 ve výši 3 865 tis. Kč na zajištění finančního krytí akcí v roce 2016 schválených a rozpočtem
2016 krytých závazků u akcí:
- „KM nemocnice a. s. - Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza“
- „KM nemocnice a. s. - přístavba budovy A“
- „UH nemocnice - Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura“
- „Vsetínská nemocnice, a. s. - výstavba interního pavilonu“
- ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box“.
Vše je v souladu se změnami struktur investičních záměrů akcí č. 1152/3/170/192/01/16 – 01/01/17/S,
1195/3/170/200/05/16 – 02/01/17/S, 1200/3/170/202/05/16 – 01/01/17/S, 1212/3/170/204/05/16 – 01/01/17/S
a 694/3/170/119/06/10-12/01/17/S, jimiž dochází k posunu financování akcí v letech z důvodu posunu prací.

RZK/0013/2017 – SPZ Holešov - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 – odboru strategického rozvoje
kraje „SPZ Holešov“ ve výši 311,24 tis. Kč do rozpočtu roku 2018. V průběhu listopadu 2016 došlo k úpravě
investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10, kdy se původně plánované náklady realizace akce (stavební
práce)ve výši 10 000 tis. Kč přesunuly z roku 2017 do roku 2018. V návaznosti na tento přesun nyní dochází
k přesunu finančních prostředků u nákladů přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost).

3/6

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0136-17Z-P02

RZK/0014/2017 – Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního
záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2016
do roku 2017 ve výši 1 371 tis. Kč na krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého závazku, a to
akce reprodukce majetku "Hvězdárna Valašské Meziříčí - odstranění havarijního stavu budov" v souladu
s dodatkem investičního záměru akce č. 1096/3/090/063/03/15-03/01/17, jímž dochází k posunu financování
akce v letech z důvodu posunu prací.

RZK/0015/2017 – Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění
činnosti 2016-2017" - změna projektového rámce a schválení podmínek realizace
projektu
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků Fondu ZK z roku 2016 do rozpočtu roku 2017
ve výši 144 893 Kč u projektu „Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2016-2017“. Radě
Zlínského kraje byla dále z důvodu úspory finančních prostředků v rámci první etapy projektu předložena
změna projektového rámce, která řeší snížení rozpočtu projektu z původní částky 3 806,94 tis. Kč na
3 714,08 tis. Kč. Uspořené prostředky ve výši 92,87 tis. Kč již nelze v projektu využít s ohledem na dodržení
stanovené podmínky, že 80% celkových způsobilých výdajů projektu tvoří osobní náklady a maximálně 20 %
celkových způsobilých výdajů projektu tvoří ostatní výdaje. Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2017 jsou
alokované prostředky výdajů ve výši 1 903,47 tis. Kč a příjmy ve výši 2 092,16 tis. Kč. Z důvodu změny
finančního rámce projektu a zapojením uspořených prostředků z roku 2016 se předpokládané příjmy v roce
2017 zvyšují o 86,75 tis. Kč na 2 178,91 tis. Kč a výdaje projektu se zvyšují o 307,56 tis. Kč na
2 211,03 tis. Kč. Zdrojem krytí vzniklého salda ve výši 75,92 tis. Kč je akce „Nové projekty EU“.

RZK/0016/2017 – Dodatek č. 1 investičního záměru "Krajský úřad Zlínského kraje Upgrade EZS a grafické nadstavby ALFA a ALVIS budova B21"
Vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků v roce 2016 u akce IZ 1216/3/010/014/06/16
"Krajský úřad Zlínského kraje - Upgrade EZS a grafické nadstavby ALFA a ALVIS budova B21“ dochází
rozpočtovým opatřením k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017
v celkové výši 3 342 tis. Kč. Dále dochází dle zpracované projektové dokumentace, ve srovnání se
zpracovanou studií, k navýšení nákladů akce o 668 tis. Kč. Navýšení je zajištěno finančními prostředky roku
2017 ve výši 379 tis. Kč v rámci odboru Kancelář ředitele a nevyčerpanými prostředky v rámci investičního
záměru roku 2016 (289 tis. Kč).

RZK/0017/2017 – Dodatek č. 1 investičního záměru "Krajský úřad Zlínského kraje Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21."
Vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků v roce 2016 u akce IZ 1023/3/010/009/03/14
"Krajský úřad Zlínského kraje - Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č.
21“ dochází rozpočtovým opatřením k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do
rozpočtu roku 2017 v celkové výši 2 327 tis. Kč. Dále dochází dle zpracované projektové dokumentace, ve
srovnání se zpracovanou studií, k navýšení nákladů akce o 716 tis. Kč. Z důvodu úspory v rozpočtu roku
2016 (90 tis. Kč) je zajištěno navýšení finančními prostředky roku 2017 ve výši 626 tis. Kč, a to v rámci
odboru Kancelář ředitele.

RZK/0018/2017 – Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na základě poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MPSV ve výši 629 230 tis. Kč (UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103). Na základě žádosti Zlínského
kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 3. ledna 2017 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, a to
„Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017“. Zlínskému
kraji byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 629 230 tis. Kč, z této částky je minimálně
53 025 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
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RZK/0019/2017 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2016,
zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do roku 2017
Rozpočtové opatření č. RZK/0019/2017 řeší zapojení volných prostředků hospodaření účelového peněžního
fondu - Zaměstnaneckého fondu ve výši 6 661,48 tis. Kč a dále také zapojení vratek účelových dotací z roku
2016 při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016. Do rozpočtu Fondu Zlínského kraje se
v roce 2017 zapojují nevyčerpané prostředky z roku 2016 u projektů spolufinancovaných z EU, a to v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 520,38 tis. Kč a Operačního programu Životní
prostředí ve výši 1 031,70 tis. Kč. Dále se do rezervy Fondu ZK převádí nevyčerpané prostředky roku 2016
v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová a individuální podpora) ve výši 4 013,56 tis.
Kč a přeplněné příjmů z poplatků za vodu ve výši 1 745,61 tis. Kč. Dále se převádí do rezervy Nové projekty
EU nevyčerpané prostředky ve výši 7 328,35 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší zapojení nevyčerpaných
peněžních prostředků ze státních dotací roku 2016 ve výši 3 723,52 tis. Kč, které zůstaly na účtech
Zlínského kraje k 31. 12. 2016 nebo byly přijaty na účty ZK v roce 2017 v souvislosti s finančním
vypořádáním dotací a tyto budou následně vráceny do státního rozpočtu.
Jedná se o dotace MPSV ČR – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc 3 013,48 tis. Kč, příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany
dětí) 30,32 tis. Kč, Úřad vlády ČR – podpora koordinátorů romských poradců 129,20 tis. Kč, MF ČR –
účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 7,89 tis. Kč,
MŠMT ČR – vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 16,86 tis. Kč, Podpora
organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním
zkušebním období 11,88 tis. Kč, podpora zavádění diagnostických nástrojů 2,87 tis. Kč, rozvojový program
na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů 27,83 tis. Kč, podpora
navýšení kapacit ve školských poradenských zařízení 2 Kč, dotace pro soukromé školy 275,64 tis. Kč,
projekty romské komunity 4,54 tis. Kč, asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním 22,61 tis. Kč, asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
180,40 tis. Kč. V rozpočtu odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu transferů ve výši 500 tis. Kč ze
závazného ukazatele „Program - Dotace pro JSDHO ZK“ do ukazatele „Činnost pobočných spolků hasičů“
v souvislosti s poskytnutím dotací na organizační, materiální a technické zabezpečení Mistrovství ČR hry
Plamen a soutěží dorostu mladých hasičů v požárním sportu, účast čtyř týmů v požárním sportu z SDH
Vlčnov a SDH Zádveřice v rámci MS v rakouském Villachu. Dále dochází k přesunu prostředků ve výši
800 tis. Kč v souvislosti s úhradou členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR z transferů do netransferů
(změna vyhlášky č.463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě).

RZK/0020/2017 – Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace do rozpočtu odboru sociálních věcí. MPSV ČR poskytlo ZK
v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, finanční prostředky na
zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
v celkové výši 2 188,80 tis. Kč.

RZK/0021/2017 – Sociální služby - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 116,10 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic na zajištění krytí akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava
střech", a to z neinvestičních výdajů do investičních, v souvislosti s dopracovanou projektovou dokumentací
akce a schvalovaným dodatkem č. 2 investičního záměru akce č. 1248/3/100/153/08/16-02/01/17, který byl
dne 6. 2. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0022/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 3 402 tis. Kč
(SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště), z investičních příspěvků do neinvestičních, a
přesun 1 000 tis. Kč do rezervy kraje, v souvislosti s investičním záměrem č. 1284/150/01/17 akce
reprodukce majetku „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce
elektroinstalace budovy Z“, který byl dne 6. 2. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0023/2017 – Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2016 a rozpočtové
opatření pro rok 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol ve výši 109 169,64 tis. Kč dle rozpisu neinvestičních výdajů na
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rok 2017 z MŠMT pro RgŠ a poskytnuté účelové dotace z MŠMT v celkové výši 5 744,22 tis. Kč na
zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a na podporu navýšení
kapacit ve školských poradnách.

RZK/0024/2017 – Sociální služby - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
67,40 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce "ZZS ZK - výjezdová základna Valašské Meziříčí - přístavba
garáží". Tento přesun mezi položkami rozpočtové skladby je v souladu se změnou struktury nákladů
investičního záměru akce č. 1179/3/170/199/04/16 – 02/01/17/S, kterou dochází k upřesnění nákladů akce
dle smlouvy a dodatku smlouvy o dílo. Celkový objem nákladů se nemění.

RZK/0025/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 odboru
investic ve výši 5 080 tis. Kč na zajištění finančního krytí v roce 2016 schváleného a rozpočtem 2016 krytého
závazku, a to akce reprodukce majetku "SOU Uherský Brod - výstavba spojovacího krčku" v souladu se
změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1206/3/150/445/05/16-01/01/17/S, jíž dochází k posunu
financování akce v letech z důvodu prodloužení termínu vydání stavebního povolení a následným posunem
výběru zhotovitele a zahájení stavebních prací.

RZK/0026/2017 – Projekt "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského
dvora v Rymicích"
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 6 807 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“,
odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Tyto finanční prostředky se použijí
na navýšení výdajů roku 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Muzeum
Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Jde o zapojení investičního příspěvku
zřizovatele za účelem zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje dle připravované projektové žádosti do IROP.

RZK/0027/2017 – Projekt "Krajský manažerský informační systém pro oblast
zdravotnictví Zlínského kraje"
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 242 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 a
úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Krajský manažerský informační
systém pro oblast zdravotnictví ve Zlínském kraji“, kde v roce 2017 dochází ke snížení INV výdajů
o 2 425,25 tis. Kč. Celkem se tak do následujících let převádí finanční prostředky ve výši 2 267,25 tis. Kč za
účelem zajištění financovaní této akce. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovanou
Studií proveditelnosti, která upřesňuje věcný a časový rozsah akce. V rámci celé akce dochází k navýšení
celkových výdajů o 2 952,40 tis. Kč, příjmů o 2 657,16 tis. Kč a podílu ZK o 295,24 tis. Kč.

RZK/0028/2017 – Projekt "Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 242 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 a
úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Evidenční sbírkový systém
Zlínského kraje“, kde v roce 2017 dochází ke snížení INV výdajů o 1 481,31 tis. Kč. Celkem se tak do
následujících let převádí finanční prostředky ve výši 1 723,31 tis. Kč za účelem zajištění financovaní této
akce. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která
upřesňuje věcný a časový rozsah akce. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových výdajů
o 7 098,60 tis. Kč, příjmů o 6 388,77 tis. Kč a podílu ZK o 709,86 tis. Kč.
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