ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0136-17Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
6. 3. 2017
ZZK/0001/2017 – Zdravotnictví - prodej movitého majetku
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje movitého majetku do rozpočtu odboru zdravotnictví.
O stejnou částku bude navýšena rezerva odboru ekonomického. Jedná se o prodej movitého majetku
v celkové hodnotě 102,30 tis. Kč:
1) dieselagregát umístěný v budově na p. č. 3232 – ENERGOBLOK v areálu Vsetínské nemocnice a.s.
využívaný jako náhradní zdroj elektrické energie. V rámci investiční akce „Vsetínská nemocnice, a.s. –
výstavba interního pavilonu“ (IZ č.694/3/170/119/06/10 ze dne 14. 6. 2010), bude pro provoz Vsetínské
nemocnice, a.s. pořízen nový náhradní zdroj energie. Stávající náhradní zdroj energie ze 70.tých let 20.
století se po demontáži stane nepotřebným. Odbor zdravotnictví provedl poptávkové řízení na prodej tohoto
již pro nemocnici nepotřebného zařízení. Zařízení lze prodat jako železný odpad, ale byla by nutná
demontáž a likvidace provozních kapalin. Po odpočtu demontáže a likvidace provozních kapalin by činil zisk
z prodeje cca 10tis. Kč. Pan Andrej Kišoň hodlá koupit zařízení jako celek a nabízí vyšší cenu. Radě
Zlínského kraje byla předložena ke schválení kupní smlouva na prodej výhodnější nabídce demontovaného
náhradního zdroje včetně vyjmenovaného příslušenství p. Andreji Kišoňovi za sjednanou cenu 40 tis. Kč
včetně DPH. Nabídková cena převyšuje cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.
2) parní sterilizátor umístěný v budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 511 v areálu Uherskohradišťské
nemocnice a.s. Radě Zlínského kraje byla předložena ke schválení kupní smlouva na prodej nepoužívaného
parního sterilizátoru v budově bývalé chirurgie Uherskohradišťské nemocnice a.s. Sterilizátor je od r. 2013
nemocnicí nevyužíván. V dnešní době přístroj nesplňuje podmínky pro zdravotnický provoz dle aktuální
legislativy Evropské unie. Přístroj za sjednanou cenu 62,30 tis. Kč včetně DPH hodlá odkoupit pro repasi a
prodej mimo EU společnost BMT Medical Technology s.r.o., která na své náklady provede vystěhování a
odvoz přístroje. Nabídková cena odpovídá ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem.

ZZK/0002/2017 – Smluvní a majetkoprávní vztahy
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci akce
SPZ Holešov ve výši 2 748,48 tis. Kč. Jedná se o kupní smlouvu se společností POKART spol. s r.o.
Uzavřením kupní smlouvy dojde k prodeji pozemku p. č. 2760/121 o výměře 5 028 m2, v k. ú. Holešov. Kupní
cena pozemku činí 2 262 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty se bude jednat o prodej stavebního pozemku, bude prodej zatížen DPH na výstupu. Ve
smlouvě je dále sjednána povinnost, že ode dne nabytí vlastnického práva k pozemku bude společnost
POKART spol. s r.o. platit Zlínskému kraji podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury.
Podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ činí 12 570 Kč/rok bez DPH. K částce se
připočítává DPH v zákonné výši.

ZZK/0003/2017 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2016,
zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do roku 2017
Rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2017 řeší zapojení volných prostředků k rozdělení z roku 2016 ve výši
86 763 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 dle požadavků jednotlivých odborů KÚ (odbor investic – 977 tis. Kč
v souvislosti s akcí „Konzervatoř P. J. V. Kroměříž, odbor strategického rozvoje kraje – 9 000 tis. Kč
v souvislosti s výkupem pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov v rámci
akce „SPZ Holešov“, odbor dopravy a silničního hospodářství – 73 486 tis. Kč v souvislosti s vrácením
prostředků do akce „Příspěvky a dotace PO – ŘSZK“, které byly dočasně převedeny k navýšení mezd řidičů
ve veřejné linkové dopravě v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ a 3 300 tis. Kč
v souvislosti s navýšením investiční dotace pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje na
zařízení pro realizaci Clearingového centra KOVED). Dále dochází k navýšení příjmů v roce 2017 rozpočtu
odboru ekonomického o příjmy z prodeje majetku ve výši 103 tis. Kč a výdajích jsou tyto prostředky použity
na akce „Výkupy pozemků – historické zátěže“. V odboru investic dochází k přesunu z investičních do
neinvestičních transferů ve výši 557 tis. Kč v rámci akce „Konzervatoř P. J. V. Kroměříž“.
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