ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0360-17Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
15. 5. 2017
ZZK/0005/2017 – Zdravotnictví - VS nemocnice interna - dodávka stavby
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 72 500 tis. Kč z rozpočtu 2017 do
rozpočtového výhledu z důvodu posunutí realizace akcí v oblasti zdravotnictví, a to:
- „UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN“ ve výši 25 000 tis. Kč z důvodu posunu zahájení
realizace akce na rok 2018. Akce je vázána na realizaci akce „UH nemocnice – Centrální objekty – II. etapa“,
po jejímž dokončení bude uvolněna budova stávající interny, kam bude možno přestěhovat provoz z objektu
TRN.
- „KNTB, a. s. – centrální objekt“ ve výši 47 500 tis. Kč do rozpočtového výhledu na rok 2020. Dodnes nebyl
schválen investiční záměr akce z důvodu nesplnění podmínky pro realizaci centrálního objektu ze strany
KNTB (KNTB dokončí jako investor realizaci 0. etapy) tím, že dosud nebyla uzavřena úvěrová smlouva na
financování 0. etapy, kterou je podmíněna revize stávající projektové dokumentace.

ZZK/0006/2017 – Zapojení příjmů za pokuty a náklady správního řízení do rozpočtu
odboru kultury a památkové péče
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče ve výši
72 tis. Kč, kdy dochází k zapojení příjmů za pokuty a náklady řízení uložené právnickým osobám. Tyto
finanční prostředky jsou zapojeny do akce „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ z důvodu nedostatečné výše
rezervy k zajištění mimořádností příspěvkových organizací.

ZZK/0007/2017 – Investice - investiční akce, aktualizace SDP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 29 435 tis. Kč v souvislosti s dodatkem
investičního záměru akce „SPŠ Otrokovice – Stavební úpravy budovy Jezerka“ (č. 1261/3/150/483/09/1601/03/17). Tato nebude z důvodu realizace nutnějších akcí reprodukce investičního majetku realizována.
Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč v souvislosti s investičním záměrem akce
„Slovácké muzeum UH, p. o. - Depozitář zemědělského nářadí Topolná“(č. 1295/090/01/17), která bude
financována z fondu investic příspěvkové organizace. Volné finanční prostředky budou použity na zajištění
finančního krytí akcí, které byly rozhodnutím Rady ZK zařazeny do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK, a to:
 ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa,
 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - rekonstrukce
tělocvičny,
 Gymnázium a JŠ s právem státní JZ Zlín - rekonstrukce venkovního hřiště,
 SŠ hotelová a služeb Kroměříž - rekonstrukce VZT v kuchyni,
 KM nemocnice, a. s. - Parkoviště na pozemcích p. č. 4732, 4731 a 670/2 k. ú. Kroměříž a
na zajištění dokrytí nákladů připravovaného dodatku investičního záměru akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice
- rekonstrukce budovy staré školy“ a předpokládaných nákladů akce „Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu
Svit. Finanční prostředky ve výši 4 876 tis. Kč jsou přesunuty na akci „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“.

ZZK/0008/2017 – RP02-17 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací
Na realizaci projektů v rámci RP02-17DT1 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2017 alokováno 26 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise
bylo doporučeno ke schválení podpořit 48 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 26 704 tis. Kč. Na
realizaci projektů v rámci RP02-17DT2 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2017 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise
bylo doporučeno ke schválení podpořit 3 projekty žadatelů o dotace v celkové výši 296 tis. Kč. Zbývající
částka ve výši 704 tis. Kč se převádí k rozdělení na podporu dotačního titulu RP02-17DT1. Rozpočtovým
opatřením dochází k přesunu prostředků na jednotlivé obce, a to v rámci RP02-17DT1 v členění na
kapitálové výdaje 19 286,40 tis. Kč, běžné výdaje 7 417,60 tis. Kč a v rámci RP02-17DT2 v členění na
kapitálové výdaje ve výši 296 tis. Kč.
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ZZK/0009/2017 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů ve výši 738 tis. Kč v rámci odboru ekonomického o zapojené
příjmy z prodeje majetku a jejich využití ve výdajích na navýšení výkupů pozemků – silnic – historická zátěž.
Zapojení příjmů z prodeje:
- pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 15. 5. 2017. Jedná se o prodej pozemků
v k. ú. Popovice u Kroměříže, k. ú. Polichno, k. ú. Huštěnovice, k. ú. Dobrotice, k. ú. Prostřední Bečva, k. ú.
Kudlov za částku 558 tis. Kč
pozemků – oblast sociálních věcí – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 15. 5. 2017. Jedná se o
prodej pozemků v k. ú. Huštěnovice za částku 180 tis. Kč.

ZZK/0010/2017 – Doprava - Návratná finanční výpomoc pro ŘSZK na rok 2017
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 95 187 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím
návratné finanční výpomoci pro Ředitelství silnic ZK, p. o. z důvodu předfinancování investičních výdajů akcí
zařazených do IROP. Finanční prostředky budou ŘSZK poskytnuty z IROP v roce 2018.
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