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Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 13. 2. 2017 do 2. 5. 2017
RZK/0029/2017 – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu
roku 2017 - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků v rámci Fondu ZK z roku 2016 do roku 2017 v
celkové výši 45 796,90 tis. Kč u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních programů. Z této částky se
do výdajů a příjmů projektů zapojuje celkem 42 891,47 tis. Kč (SS Vsetín – DS Rožnov pod Radhoštěm –
humanizace pobytových služeb, Ohrožené děti a mládež ve ZK, projekty v rámci dotačního programu MZe č.
21 – COP, Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK,
Regionální poradenské centrum SK-CZ a The SEE project). Do rezervy Financování krajských rozvojových
projektů se zapojují nevyčerpané prostředky ve výši 2 740,74 tis. Kč a úspory vzniklé při realizaci projektů ve
výši 164,69 tis. Kč. Dále dochází k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů
a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 867,45 tis. Kč, které nebyly uhrazeny v roce 2016 a jsou vymáhány na
základě vystavených platebních výměrů a exekučního příkazu. V rámci rozpočtového opatření dochází také
k přesunu finančních prostředků z odboru řízení dotačních programů do odboru Kancelář ředitele ve výši
10,26 tis. Kč na akci „Finanční vypořádání se SR“ (návaznost na projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů
na KÚZK).

RZK/0030/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší:
1) zapojení finančních prostředků ve výši 14 621 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 v rámci Fondu ZK,
odboru řízení dotačních programů, u akce „Střední průmyslová škola Otrokovice - realizace úspor
energie – Jezerka“. Zapojované výdaje jsou v podobě investičního příspěvku zřizovatele
(11 032 tis. Kč) a návratné finanční výpomoci (3 562 tis. Kč). Dále se upravuje výše příjmů v podobě
vratky návratné finanční výpomoci na částku poskytnutou. Důvodem nečerpání prostředků v roce
2016 je časový posun při realizaci této akce (prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou
komisí OPŽP).
2) zapojení finančních prostředků ve výši 23 469 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 v rámci Fondu ZK,
odboru řízení dotačních programů, u akce „Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie“. Zapojované výdaje jsou v
podobě investičního příspěvku zřizovatele (14 191 tis. Kč) a návratné finanční výpomoci
(3 561 tis. Kč). Dále se upravuje výše příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci na částku
poskytnutou. Rozdíl sald v rozpočtu ZK ve výši 5 638 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK z odboru
řízení dotačních programů na akci „Nové projekty EU“ odboru strategického rozvoje kraje. Důvodem
nečerpání prostředků v roce 2016 je časový posun při realizaci této akce (prodloužení hodnocení
žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP). Úspora ve finančních prostředcích vyplývá ze snížení
celkových nákladů akce na základě vysoutěžení dodavatelů stavebních a souvisejících prací.

RZK/0031/2017 – Kultura - investiční akce - OPŽP, IROP
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 831 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016
v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“. Zapojované výdaje jsou v podobě
investičního příspěvku zřizovatele a návratné finanční výpomoci, zapojované příjmy jsou vratka návratné
finanční výpomoci. Důvodem nečerpání prostředků v roce 2016 je časový posun při realizaci této akce
(prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP).

RZK/0032/2017 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín - dodatek investičního záměru - IROP
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 7,79 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2016 a
úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce ZZS ZK – Vzdělávací
a výcvikové středisko Zlín“, kde v roce 2017 dochází ke snížení INV výdajů o 14 890,21 tis. Kč. Vzniklé saldo
ve výši 14 898 tis. Kč je převáděno do následujících let přes převodovou rezervu „Přesun čerpání Fondu
ZK“. K výše popsaným změnám dochází v souvislosti s připravovaným Dodatkem č. 1 IZ, který řeší zvýšení
nezpůsobilých výdajů o 445 tis. Kč, čímž dochází ke snížení celkové předpokládané dotace o 400 tis. Kč,
které je v roce 2018 kryto z akce „Nové projekty EU“. Dále dochází ke snížení NIV výdajů o 753 tis. Kč a
zvýšení INV výdajů o 753 tis. Kč. Celkové výdaje akce se nemění.
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RZK/0033/2017 – STAŽENO
RZK/0034/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 75 tis. Kč, kdy dochází ke změně
investičního transferu na neinvestiční na zajištění finančního krytí akce "SŠ - COPT Uherský Brod rekonstrukce sociálního zařízení" v souladu s předkládaným dodatkem č. 1 investičního záměru č.
1159/3/150/427/01/16 - 01/01/17, který byl dne 27. 2. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0035/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finančních
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 1. a 2. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ v celkové výši
16 681,24 tis. Kč a účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 10 089,61 tis. Kč (asistenti pedagogů
v soukromých a církevních speciálních školách = 4 989,37 tis. Kč, projekty romské komunity = 172,87 tis. Kč,
bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského
státu EU k začlenění do základního vzdělávání = 258,48 tis. Kč a přímé náklady na vzdělávání - sportovní
gymnázia = 4 668,88 tis. Kč).

RZK/0036/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR do odboru životní prostředí a zemědělství – náhrady
škody způsobené zvláště chráněným živočichem – bobrem evropským:
 na ovocných stromech, na pozemku p.č. 1695, 1701, 1710 v katastrálním území Pohořelice u Napajedel,
ve vlastnictví paní Jarmily Krejčí ve výši 9,26 tis. Kč,
 na ovocných stromech, na pozemku p.č. 28 v katastrálním území Osvětimany, ve vlastnictví paní Marie
Bartošíkové ve výši 8,01 tis. Kč.

RZK/0037/2017 – Školství - Financování projektů příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 v rámci
Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akcí:
1) v oblasti školství (zapojované výdaje se použijí k navýšení investičního příspěvku zřizovatele):
- „VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie“ ve výši
181,23 tis. Kč
- „ZŠ Kroměříž, 1. máje - realizace úspor energie“ ve výši 203,23 tis. Kč
- „Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie“ ve výši 3 332 tis. Kč
- „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie" ve výši 427 tis. Kč
- „Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž – Inovace laboratoří oborů
Elektrotechnika a Elektrikář“ ve výši 49,74 tis. Kč.
2) v oblasti sociální:
- „Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem" ve výši
196,55 tis. Kč. Dále u této akce dochází k přesunu NIV výdajů v celkové výši 169 tis. Kč do INV výdajů
s ohledem na charakter souvisejících interiérových projektových prací.
Důvodem nečerpání prostředků v roce 2016 je časový posun při realizaci výše uvedených akcí.
Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – půdní vestavba na budově školy“, kde
dochází:
a) ke zvýšení návratné finanční výpomoci investiční o 9 tis. Kč
b) ke zvýšení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 41 tis. Kč
c) ke snížení investičního příspěvku zřizovatele o 55 tis. Kč
d) ke zvýšení příspěvku na provoz o 5 tis. Kč.
K těmto změnám dochází na základě upřesnění uznatelných nákladů dle uzavřených smluv a podané
žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu (IROP). Souhrnně za období let 2016 až 2018
se celkové náklady akce nemění. Navyšuje se předpokládaná částka dotace z IROP v roce 2018 o 50 tis. Kč
a o stejnou částku se snižuje podíl zdrojů Zlínského kraje.

RZK/0038/2017 – NESCHVÁLENO
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RZK/0039/2017 – Kultura - investiční akce - OPŽP, IROP
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK o 2 300 tis. Kč u akce „Slovácké muzeum UH,
p.o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ a jejich přesun do čerpání roku 2018 za
účelem zajištění financování této akce dle schvalovaného dodatku č. 1 investičního záměru a připravované
projektové žádosti do Integrovaného operačního programu (IROP). Důvodem nečerpání prostředků v roce
2017 je časový posun při realizaci této akce v souvislosti s aktualizovanými podmínkami výzvy č. 52 pro
předkládání projektových žádostí v rámci IROP.

RZK/0040/2017 – Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - protipožární opatření
- dodávka stavby
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 463 tis. Kč určených na krytí akce
reprodukce majetku „DS Loučka – dokončení protipožárních opatření“ v roce 2017 na akce „Rezerva kraje“
(1 463 tis. Kč) a na akci „UH nemocnice – centrální objekt II. etapa“ (2 000 tis. Kč), v souladu se změnou
struktury nákladů investičního záměru „Domov pro seniory Loučka – dokončení protipožárních opatření“
(investiční záměr č. 1122/3/100/141/01/16 – 02/02/17/S), na základě vysoutěžení nižší ceny dokrytí
připravovaného dodatku investičního záměru akce „UH nemocnice – centrální objekt II. etapa –
infrastruktura“ (č. 1200/3/170/202/05/16-02/02/17).

RZK/0041/2017 – Zdravotnictví - dotace Ministerstva financí na úhradu nákladů
spojených s odstraněním nepoužitelných léčiv
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 133,60 tis. Kč do rozpočtu odboru zdravotnictví úhrada nákladů spojených s likvidací nepoužitých léčiv odevzdaných fyzickými osobami v 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/0042/2017 – Sociální věci - úhrada platebního výměru - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru sociálních věcí do rozpočtu
odboru Kanceláře ředitele ve výši 11,19 tis. Kč v souvislosti s uhrazením penále za prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně za období 25. 11. 2015 do 22. 12. 2016 dle platebního výměru č. 9/2017
č.j.71330/17/3300-31471-704090. Předmětná částka byla splatná dle platebního výměru do 20. 2. 2017.

RZK/0043/2017 – Daňová povinnost kraje - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 3 550,27 tis. Kč v rámci odboru ekonomického
z důvodu upravení výše daně z příjmů právnických osob za kraje v souladu s vypracovaným Přiznáním
k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů za zdaňovací období 2016.

RZK/0044/2017 – Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 95 842,29 tis. Kč v rámci odboru dopravy a
silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva dopravy ČR na úhradu prokazatelné
ztráty v železniční dopravě v roce 2017 dle rozhodnutí č.j. 4/2017/-190-STSP/3. 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 prokazatelné ztráty.

RZK/0045/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT v celkové výši 12 208,86 tis. Kč na podporu odborného vzdělávání
(8 977,28 tis. Kč), rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků –
specialistů (807,84 tis. Kč) a dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním (2 423,74 tis. Kč).

RZK/0046/2017 – Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež Rozhodnutí o poskytnutí dotaci
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů o 77,87 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež“ na základě Rozhodnutí o
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poskytnutí dotace. Realizace akce se předpokládá v roce 2017. Míra spolufinancování z Finančních
mechanismů EHP/Norska dosahuje 100 % způsobilých výdaj projektu. Projekt nepředpokládá nezpůsobilé
výdaje.

RZK/0047/2017 – Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve Fondu ZK o poskytnutou
účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 383,02 tis. Kč na zajištění programu v oblasti mládeže a sportu
"Naplňování Koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji" a přesun v rámci Fondu ZK - Programová
podpora - Mládež a sport ve výši 166,98 tis. Kč na doplnění celkové alokace programu do výše 550 tis. Kč.
Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu
MaS04-17 s názvem "Naplňování Koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji" dne 6. 2. 2017 usnesením
č. 0119/R04/17.

RZK/0048/2017 – Školství - Zařazení akce "SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace
počítačové techniky učeben Hi-tech centra" do střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 2 091 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 „SPŠ a OA
Uherský Brod-Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra“. Jde o zapojení návratné finanční
výpomoci – neinvestiční ve výši 1 774 tis. Kč a investiční ve výši 317 tis. Kč za účelem zajištění financování
této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
připravované projektové žádosti do IROP – výzva 57.

RZK/0049/2017 – Mezinárodní projekty ve školství
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u dvou projektů z oblasti školství v souladu se schvalovanými projektovými rámci a připravovanými
projektovými žádostmi v rámci programu Erasmus+. U projektu „The School Improvement Partnership
Project“ (ORG 8351020001) se zapojují příjmy ve výši 616,93 tis. Kč a výdaje ve výši 60 tis. Kč. U projektu
„Improvement of STEM Education for Competitive Europe“ (ORG 8351020002) se zapojují příjmy ve výši
3 886,68 tis. Kč a výdaje v celkové výši 3 521,53 tis. Kč. Kladné saldo v rozpočtu Fondu ZK v celkové výši
922,08 tis. Kč se převádí do čerpání roku 2018 za účelem financování výdajů předmětných projektů v tomto
roce. Celkové předpokládané výdaje souhrnně za oba projekty v letech 2017 až 2020 činí 11 259,03 tis. Kč a
budou ze 100 % hrazeny z programu Erasmus+.

RZK/0050/2017 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje,
rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u projektu „Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK“. Příjmy se snižují celkem o 3 085,50 tis. Kč a
výdaje se snižují celkem o 3 630 tis. Kč. Vzniklá úspora ve výši 544,50 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK
na akci „Nové projekty EU“. Projekt nebude realizován z důvodu nemožnosti splnění všech požadovaných
podmínek Operačního programu Životní prostředí, zejména podmínek následné udržitelnosti. Projektová
žádost proto ani nebyla předložena v rámci předmětné vyhlášené výzvy.

RZK/0051/2017 – Zdravotnictví - prověrka hospodaření a vybraných procesů u
Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů odboru zdravotnictví z Rezervy odboru ekonomického z důvodu
provedení prověrky hospodaření a vybraných procesů u Krajské nemocnice T. Bati, a. s. V souvislosti
s odvoláním a jmenováním nového představenstva Krajské nemocnice T. Bati, a. s., bylo Radě ZK navrženo
vyjádření souhlasu s nabídkou prověrky hospodaření a vybraných procesů u Krajské nemocnice T. Bati,
a. s., za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 uchazeče PricewaterhouseCoopers Legal s. r. o., advokátní
kancelář za cenu 1 076,90 tis. Kč vč. DPH.

RZK/0052/2017 – Rozpočtové opatření v odboru Kancelář hejtmana
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 3 404,26 tis. Kč na úhradu
nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. Dotace je určena Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za
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období 1. 10. 2016 - 31. 12. 2016. Finanční prostředky byly použity na fyzickou a technickou ostrahu
prostoru a souvisejících ploch spadajících do střeženého perimetru a na redukci nasazených sil a prostředků
v terénu.

RZK/0053/2017 – Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - dodatek č. 1
investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“. U této akce dochází ke
snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 832 tis. Kč a zapojení neinvestiční návratné finanční
výpomoci ve výši 777 tis. Kč. Důvodem je změna celkových investičních a neinvestičních nákladů akce.
Kladné saldo v rozpočtu ZK roku 2017 ve výši 55 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK na akci „Nové projekty
EU“. Dle schvalovaného dodatku č. 1 dochází za období 2016 až 2019 ke snížení celkových nákladů akce
o 7 tis. Kč, přepokládané výše dotace z Integrovaného operačního programu o 6 tis. Kč a zapojení vlastních
zdrojů příspěvkové organizace o 1 tis. Kč. Celkový podíl vlastních zdrojů ZK za celou dobu realizace akce se
nemění a zůstává ve výši 0 Kč.

RZK/0054/2017 – RP07-17DT1 Program na podporu nestátních neziskových
organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v
roce 2017 - schválení dotací neziskovým organizacím
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků z Programu na podporu akreditovaného
dobrovolnictví do Programu na podporu prevence rizikových typů chování v celkové výši 20 tis. Kč. Program
na podporu akreditovaného dobrovolnictví schválený ve výši 500 tis. Kč je vyčerpán do výše 479,40 tis. Kč,
částka 20 tis. Kč se převádí na Program na podporu prevence rizikových typů chování, kde i s navýšením
bude celá částka ve výši 1 426 tis. Kč.

RZK/0055/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 129,03 tis. Kč do odboru životní prostředí a
zemědělství - náhrady škody způsobené vlkem obecným na hospodářských zvířatech: 40 ks ovcí ve
vlastnictví firmy ZAKFARM s.r.o., se sídlem Rudimov 105, 763 21 Slavičín.

RZK/0056/2017 – Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve
výši 165 917 tis. Kč na základě poskytnuté účelové dotace IROP pro příspěvkovou organizaci ZK - ŘSZK.
Jedná se o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na stavební akce Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, zařazené do Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) v rámci 1. výzvy. Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované
v roce 2017.
- projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“ ve výši 23 683 tis. Kč
- projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“ ve výši 36 367 tis. Kč
- projekt „Silnice II/150 Loukov, extravilán“ ve výši 14 607 tis. Kč
- projekt „Silnice II/495 Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa“ ve výši 91 260 tis. Kč

RZK/0057/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. snížení odvodu z fondu investic PO - SPŠ strojnická Vsetín ve výši 700 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 1
investičního záměru akce „SPŠ strojnická Vsetín – Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen“ (č.
1250/3/150/474/08/16). V rámci zdrojů financování akce dochází k ponížení investičního příspěvku
z rozpočtu zřizovatele a zapojení fondu investic PO.
2. přesun finančních prostředků ve výši 108 tis. Kč v rámci závazného ukazatele rozpočtu odboru investic
v souvislosti s dodatkem investičního záměru akce „SPŠ Otrokovice – Stavební úpravy budovy Jezerka“
(č. 1261/3/150/483/09/16-01/03/17). Jedná se o přesun z investičních transferů do neinvestičních.

RZK/0058/2017 – RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, navýšení alokace
Rozpočtové opatření řeší navýšení celkové předpokládané částky pro Program RP08-17 Podpora včelařství
ve ZK z 1 000 tis. Kč na 1 500 tis. Kč. V souvislosti s navýšením částky se mění i znění bodu 4.1. Programu
a to na celková předpokládaná částka určená pro Program je 1 500 tis. Kč. Navýšením částky na realizaci
programu se částečně pokryje převis žádostí doručených od 1. 2. 2017 do 3. 3. 2017. V tomto termínu bylo
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doručeno 256 žádostí s dotací požadovanou od Zlínského kraje 2 356,40 tis. Kč.

RZK/0059/2017 – Školství - Zařazení akcí reprodukce majetku do SDP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 1 800 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, na akce školských příspěvkových
organizací z důvodu nakrytí akcí:
 „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce sociálních zařízení“ (500 tis. Kč),
 „Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín – Rekonstrukce výměníkové stanice“ (1 300 tis. Kč).
Zařazení uvedených akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku bylo dne 27. 3. 2017 předloženo
Radě ZK ke schválení.

RZK/0060/2017 – Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC)
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 502,97 tis. Kč do rozpočtu 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.

RZK/0061/2017 – Školství - Financování projektů příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 v rámci Fondu ZK,
odboru řízení dotačních programů u:
- akce „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a
biologie“ ve výši 30,64 tis. Kč. V roce 2017 se z výše uvedených prostředků použije částka 29 tis. Kč na
navýšení výdajů v podobě příspěvku zřizovatele na provoz. Zbývající částka je úspora ve zdrojích ZK a
převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Dále rozpočtové opatření řeší snížení
NFV – neinvestiční o 17 tis. Kč a zvýšení NFV - investiční o 12 tis. Kč. Dochází tak ke snížení celkové
částky NFV o 5 tis. Kč. Takto vzniklé saldo v rozpočtu ZK se převádí do roku 2018 za účelem snížení
příjmů (vratky NFV).
- u akce „Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín - Učebna mechatroniky
a automatizace“ ve výši 27,93 tis. Kč. U této akce dochází ke snížení příspěvku na provoz o 22 tis. Kč,
ke snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 141 tis. Kč a ke zvýšení návratné finanční
výpomoci – investiční o 96 tis. Kč. Celkově tedy dochází ke snížení částky NFV o 45 tis. Kč. Takto vzniklé
saldo v rozpočtu ZK se převádí do roku 2018 za účelem snížení příjmů (vratky NFV). Zbývající saldo
v rozpočtu Fondu ZK z titulu úspory u této akce činí 49,93 tis. Kč a převádí se na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.
K výše popsaným změnám dochází z důvodu posunu části přípravných projektových prací do roku 2017,
snížení celkových nákladů akcí dle uzavřených smluv a aktualizace poměru mezi investičními a
neinvestičními výdaji akcí.

RZK/0062/2017 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do
rozpočtového výhledu na rok 2018 z důvodu zajištění finančního krytí akce "Gymnázium Valašské Klobouky
- rekonstrukce sociálních zařízení" v souladu s investičním záměrem akce č. 1308/150/03/17, který byl dne
10. 4. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0063/2017 – Spolufinancování programů MV – GŘ HZS ČR - investiční dotace
na nákup nové požární techniky, rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 100 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z akce "Program - dotace pro JSDHO ZK" na akci "Spolufinancování GŘ HZS ČR" na
poskytnutí investičních dotací obcím ZK na nákup dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí.

RZK/0064/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT v celkové výši 11 980,63 tis. Kč - 3. úprava rozpočtu 2017 pro RgŠ
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(11 586,64 tis. Kč), podpora soutěží (16 tis. Kč), dotace na program sociální prevence a kriminality
(238,95 tis. Kč) a na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (139,04 tis. Kč).

RZK/0065/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z MF ČR ve výši 107,61 tis. Kč do rozpočtu odboru životního
prostředí – náhrada škody vydrou říční (Lutra lutra) na pozemcích:
1. p.č. 16074/4, 16074/10 a 16074/33 v katastrálním území Hovězí, ve vlastnictví Českého rybářského svazu
– MO Vsetín ve výši 29,95 tis. Kč.
2. p. č. 6646 v katastrálním území Vsetín, v nájmu Českého rybářského svazu – MO Vsetín ve výši
28,64 tis. Kč.
3. p. č. 241/1 a 243/2 v katastrálním území Poličná, ve vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Valašské
Meziříčí. Poškozený škodu vyčíslil na 49,03 tis. Kč.

RZK/0066/2017 – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 80 250 tis. Kč v rámci Fondu ZK v souvislosti se
zajištěním financování projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II", který
bude podán do 67. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014+ vyhlášené Ministerstvem životního
prostředí. Příjem prostředků a tím i zahájení financování projektu je předpokládáno v roce 2017, kdy bude po
vydání Rozhodnutí o přidělení dotace zaslána zálohová platba ve výši 50 % alokace. Celkový rozpočet
projektu je ve výši 160 500 tis. Kč. Projekt je financování 100 % z EU bez spoluúčasti kraje.

RZK/0067/2017 – Školství - investiční záměr, odpisové plány, fondy investic,
převody prostředků z rezervních fondů, investiční příspěvek, rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší:
1. Přesun finančních ve výši 669 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru školství, mládeže a
sportu z původně alokovaných finančních prostředků na krytí akcí „Gymnázium Valašské Klobouky –
rekonstrukce sociálních zařízení“ a „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZR Kvasice – oprava střechy
hlavní budovy“. Vzhledem ke snížení nákladů uvedených akcí jsou prostředky převedeny do rozpočtu
odboru školství, mládeže a sportu a předpokládá se jejich použití na krytí části nákladů investičního záměru
č. 1288/150/01/17 - „ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm – oprava sociálního zařízení“.
2. Přesun neinvestičních příspěvků do investičních transferů v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a
sportu ve výši 300 tis. Kč na poskytnutí investičního transferu pro SPŠ stavební Valašské Meziříčí na nákup
9místného vozu.

RZK/0068/2017 – Kultura - nové projekty příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 1 600 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“, z
odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Tyto finanční prostředky se zapojí
do výdajů roku 2017 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce „ Muzeum jihovýchodní
Moravy, p. o. – zachování a rozvoj areálu na Ploštině“. Jde o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu
zřizovatele a příspěvku na provoz za účelem zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje a pro přípravu projektové žádosti do IROP.

RZK/0069/2017 – Kultura - nové projekty příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 2 220 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“
z odboru strategického rozvoje kraje) do odboru řízení dotačních programů. Tyto finanční prostředky se
zapojí do výdajů roku 2017 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce „Muzeum regionu
Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“. Jde o poskytnutí investičního
příspěvku z rozpočtu zřizovatele za účelem zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje a pro přípravu projektové žádosti do IROP.

RZK/0070/2017 – Sociální služby - Dům sociálních služeb Návojná, p. o., - havarijní
stav kotelny
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí - snížení nařízeného odvodu do
rozpočtu ZK ve výši 2 400 tis. příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná, a to z důvodu
havarijního stavu plynových kotlů sloužících pro ohřev vody a vytápění objektu, v němž je poskytována
pobytová sociální služba 70 klientům. Náklady na rekonstrukci technologického vybavení kotelny je
plánováno financovat ze zdrojů fondu investic příspěvkové organizace.
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RZK/0071/2017 – Investice - investiční záměr, aktualizace SDP
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 637 tis. Kč v rámci Fondu ZK u akce „Muzeum regionu
Valašsko, příspěvková organizace - Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí“. Zapojované výdaje jsou v podobě příspěvku na provoz za účelem zajištění financování této akce
dle schvalovaného investičního záměru a připravované žádosti o podporu z Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury. Zdrojem zapojovaných výdajů jsou výdaje přesunuté v rámci
Fondu ZK z akce „Nové projekty EU“, z odboru strategického rozvoje kraje na odbor řízení dotačních
programů. Celkové předpokládané náklady akce činí 8 016 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů příspěvkové
organizace 1 078 tis. Kč, dotace z Ministerstva kultury 1 000 tis. Kč a podíl zdrojů ZK činí 5 938 tis. Kč.

RZK/0072/2017 – Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního
programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2017
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ve Fondu ZK z akce "Rezerva
Fondu ZK" na akci "Projekty MPSV - na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" z důvodu zajištění
spolufinancování Zlínského kraje na projektu Aktivní senioři ve Zlínském kraji, který je součástí dotačního
programu MPSV ČR v roce 2017 s názvem „Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti
stárnutí na rok 2017“. Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb a občerstvení v rámci projektu.

RZK/0073/2017 – Zdravotnictví – dotace z MF ČR
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace do rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 353,78 tis. Kč. Jedná
se o 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. 10. 2016 – 31. 12. 2016.

RZK/0074/2017 – Účast Zlínského kraje na putovní výstavě MÁ VLAST cestami
proměn 2017
Porada vedení ZK dne 3. 4. 2017 pověřila odbor strategického rozvoje kraje, aby zajistil účast ZK jak
organizačně tak finančně na výstavě Má vlast cestami proměn 2017. Pro rok 2017 by poplatek za účast na
putovní výstavě měl činit poloviční částku ve srovnání s rokem 2016, tj. 60,50 tis. Kč. Odbor strategického
rozvoje kraje nemá ve výdajích na Cestovní ruch dostatek prostředků v rozpočtu. Proto rozpočtovým
opatřením dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 60,50 tis. Kč ze závazného ukazatele
"Konzultační a technická pomoc" na závazný ukazatel "Cestovní ruch - prezentace ZK".

RZK/0075/2017 – RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji
Na realizaci projektů v rámci Programu Podpora ekologických aktivit v kraji je v rozpočtu na rok 2017
vyčleněno 1 000 tis. Kč. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno ke schválení
podpory 19 projektů žadatelů o dotace. V roce 2017 bude příjemcům podpory v rámci Programu Podpora
ekologických aktivit poskytnuta 80 % záloha dotace. Zbývajících 20 % bude v souladu s platnými smlouvami
poskytnuto po vyúčtování projektů. Termín vyúčtování je stanoven k 10. 12. 2017. Pět vybraných příjemců
předloží vyúčtování v roce 2017, zbývající až v roce 2018. Z tohoto důvodu dochází k přesunu částky ve výši
142 tis. Kč do roku 2018 a také k upřesnění příjemců jednotlivých dotací dle rozpočtové skladby.
Nerozdělená částka ve výši 11 tis. Kč se převádí do Rezervy FZK.

RZK/0076/2017 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR,
změna příspěvku na provoz, změna závazného objemu ostatních osobních nákladů
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 698 tis. Kč o účelové neinvestiční
dotace z MK ČR pro Krajskou galerii výtvarného umění Zlín na realizaci projektu „Prostor Zlín“, „Výstava
laureátů 7. Zlínského salonu mladých“ a „Výstava Milady Schmidtové“, Hvězdárnu Valašské Meziříčí na
realizaci projektu „Poznávejme svět světlem“ a Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně na realizaci
projektu „VISK2 – Vzdělávání knihovníků ZK pro práci s informačními technologiemi“, „VISK9 - Doplňování
vybraných záznamů článků do báze ANL“ a „VISK9 – Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit
v KKFB ve Zlíně“ dle rozhodnutí č.j. MK-S 12754/2016 OULK, MK-S 113900/2016 OULK, MK-S 12663/2016
OULK, MK 60354/2016 ORNK/ZMA, 17788/2017 OULK-OLK, 18371/2017 OULK-OLK a 18413/2017 OULKOLK.
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RZK/0077/2017 – 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, a to na základě
podání žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního
místa. Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Kroměříž 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 6
měsíců ode dne uzavření dohody a jeho celková výše činí 66 tis. Kč, která bude použita na platy a zákonné
sociální a zdravotní pojištění.

RZK/0078/2017 – Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje"
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 100 tis. Kč z výdajů odboru sociálních
věcí do výdajů odboru Kancelář hejtmana. Finanční prostředky budou použity pro finanční zajištění nové
ankety „ Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ pro rok 2017, a to zejména na finanční dary oceněným
osobám a dále na květinové dekorace a drobné občerstvení. Vzhledem k tomu, že se jedná o 1. ročník
ankety, nebylo s těmito finančními prostředky při schvalování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
uvažováno.

RZK/0079/2017 – Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II" - Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů,
u projektu „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“. Příjmy se v roce 2017 snižují celkem o 404,90 tis. Kč a výdaje
se snižují celkem o 706,52 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů ve výši 301,62 tis. Kč se převádí v rámci Fondu ZK na akci „Nové projekty EU“. Celkové výdaje
projektu se snižují o 1 065,53 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané výše dotace se snižují
o 1 012,25 tis. Kč, tzn., celkový podíl ZK se snižuje o 53,28 tis. Kč. Důvodem těchto změn je snížení
celkových způsobilých nákladů projektu poskytovatelem dotace při schvalování projektové žádosti v rámci
OP Zaměstnanost.

RZK/0080/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT v celkové výši 10 847,48 tis. Kč. Jedná se o dotace na přímé vzdělávací výdaje škol
dle 4. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ (8 927,72 tis. Kč), na rozvojový program "Excelence středních
škol" (1 535,74 tis. Kč), na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (384,02 tis. Kč)
a zapojení prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 13,48 tis. Kč (MŠ Zlín).

RZK/0081/2017 – Záštity, dar a dotace
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ve výši 500 tis. Kč z programu "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti" do rozpočtu ZK 2017. Dotaci poskytl Úřad vlády ČR – Rozhodnutí č. 04947/2017-KRP a je
určena na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti na krajském úřadě.

RZK/0082/2017 – ODLOŽENO
RZK/0083/2017 – Mezinárodní projekt ve školství - změna projektového rámce
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 133,63 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u projektu „The SEE project“. Toto navýšení je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových
projektů“. Důvodem těchto změn jsou kurzové rozdíly způsobené při přepočítávání výdajů projektu z Kč na
EUR. Projekt je 100 % financován z programu Erasmus+, kde veškeré způsobilé výdaje hrazené z dotace
musí být vyjádřeny v měně EUR. Veškeré finanční toky v rámci Fondu ZK a jejich zaúčtování se však děje
v měně Kč. Tyto operace podléhají kurzovým rozdílům. Jejich zohlednění je důvodem pro navýšení výdajů
projektu, které je nezbytné pro jeho řádné dokončení a úhradu všech plánovaných a projektem
požadovaných aktivit. Při stanovování předpokládané výše výdajů v Kč se při přípravě projektu v roce 2015
vycházelo z aktuálního kurzu Kč/EUR vyhlašovaného ČNB. Dle uzavřené Grantové smlouvy se veškeré
přepočty z jiných měn na EUR provádí podle měsíčního účetního kurzu stanoveného Evropskou komisí a
zveřejněného na jejích internetových stránkách, který platil v den podpisu smlouvy poslední z obou
smluvních stran. Tato skutečnost nastala dne 5. 10. 2015 a příslušný kurz činí 27,208 Kč/EUR.
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RZK/0084/2017 – Školství - zařazení projektů příspěvkových organizací do
Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 274 tis. Kč z akce „Nové projekty EU“,
odboru strategického rozvoje kraje do odboru řízení dotačních programů. Tyto finanční prostředky se použijí
na zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akcí:
- „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace výukových prostor k
propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“.
- „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudovaní odborných učeben pro výuku matematiky“
Jedná se o zapojení investičního příspěvku zřizovatele a příspěvku na provoz z důvodu zajištění financování
těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
připravovaných projektových žádostí do IROP – výzva č. 67.

RZK/0085/2017 – Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč ve Fondu ZK z akce "Rezerva
Fondu ZK" na akci "Individuální podpora - Kultura" z důvodu navýšení podpory pro zajištění realizace
projektu "Oprava fasády kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti".

RZK/0086/2017 – Kultura - Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - investiční záměr - IROP
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek
Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“. Úprava výdajů spočívá ve snížení investičního příspěvku
zřizovatele o 404 tis. Kč a jejich zapojení v podobě neinvestičního příspěvku na provoz. Původní rozložení
výdajů roku 2017 vycházelo z hrubých předpokladů pro účely začlenění akce do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze schvalovaného investičního záměru.
Proti předpokládaným souhrnným hodnotám za období let 2017 až 2021 nedochází ke změně celkových
výdajů akce ani vlastních zdrojů příspěvkové organizace, předpokládaná výše dotace z IROP se zvyšuje
o 2 tis. Kč a o stejnou částku se snižuje podíl zapojených vlastních zdrojů ZK.

RZK/0087/2017 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové dotace z MPSV ČR do odboru sociálních věcí. Jedná se
o redistribuci 2. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001993 ve výši
351,46 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 OP 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.
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