ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0537-17Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
19. 6. 2017
ZZK/0011/2017 – Zdravotnictví - VS nemocnice – výstavba interního pavilonu
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 22 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2017 do
rozpočtového výhledu roku 2018 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č.
694/3/170/119/06/10-14/04/17/S akce „Vsetínská nemocnice a.s. – výstavba interního pavilonu“. K úpravě
financování v letech dochází k návaznosti na aktualizaci časového harmonogramu postupu prací, který je
přílohou dodatku smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

ZZK/0012/2017 – Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2016
Rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2017 řeší úpravu příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství (snížení
příjmů v souvislosti s NFV pro ŘSZK ve výši 9 165 tis. Kč, zapojení příjmů odvodu ze zisku SÚS za rok 2016
ve výši 15 409 tis. Kč). Dále zapojuje nové příjmy z vratek dotací poskytnutých v roce 2016, nové příjmy roku
2017 a zůstatky volných finančních prostředků z minulých let. Tyto finanční prostředky byly použity na krytí
nových výdajů dle požadavků jednotlivých odborů s ohledem na jimi stanovené priority: ORJ 20 dotace ve
FZK na „Individuální podporu“ ve výši 562 tis. Kč a „Dotace a transfery ostatní“ ve výši 450 tis. Kč, ORJ 90
doplnění příspěvku na provoz (4 mil. Kč), ORJ 100 FZK na dotace v rámci „Individuální podpory“ ve výši
300 tis. Kč, ORJ 120 FZK účelové dotace na dětská dopravní hřiště (3,2 mil. Kč), Krajskou hospodářskou
komoru (500 tis. Kč), město Staré Město – rekonstrukce budovy ZUŠ (3 000 tis. Kč), Filharmonii B. M. Zlín
(400 tis. Kč), MAS – spolufinancování provozních výdajů (1 467 tis. Kč), Centrálu cestovního ruchu
(200 tis. Kč), dofinancování projektu Cyklostezky Morava 2017 (75 tis. Kč) a projektu Cyklostezky Bečva
2017 (75 tis. Kč), nevyčerpaná půjčka z roku 2016 pro SPZ Holešov (1 410,87 tis. Kč), ORJ 140 na akci
„KMN – přístavba magnetické rezonance“ (5 mil. Kč), ORJ 150 doplnění příspěvku na provoz – energetické
štítky (2 036 tis. Kč), na zajištění účasti výpravy Olympiády dětí a mládeže (400 tis. Kč). Z důvodu časového
posunu jednotlivých akcí a realizací projektů z Fondu ZK dochází k úpravě položky financování ve výši
200 449,11 tis. Kč, k přesunu výdajů odborů ve výši 122 383,24 tis. Kč a také výdajů Fondu ZK ve výši
104 156,33 tis. Kč do rozpočtu následujících let.

ZZK/0013/2017 – Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb
na území ZK pro rok 2017
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v odboru sociálních věcí z důvodu vyplacení podpory
k zajištění priorit sociálních služeb příspěvkovým organizacím. Vzhledem k dodržení rovného přístupu ke
všem poskytovatelům sociálních služeb, vyloučení střetů zájmů, transparentnosti a souladu s pravidly EU byl
odborem sociálních věcí zpracován Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční
podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017. Finanční podpora
jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických dokumentech Zlínského kraje,
zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018.
Žadateli navrženými k finanční podpoře jsou i mimo jiné příspěvkové organizace ZK. Z těchto důvodů je
nutno přesunout finanční prostředky v celkové výši 5 065,30 tis. Kč z akce „Rezerva k dofinancování
poskytovatelů SSL“ na akci „Příspěvky a dotace PO – dofinancování PO“, ze kterého bude tato podpora,
v případě schválení Radou ZK, vyplácena.

ZZK/0014/2017 – Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce dřevěných ochozů, výměna
výplní otvorů - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 21 842 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku
2017 do rozpočtového výhledu na rok 2018, a to z akce „Oblast sociálních věcí“ a z akce „DZP Velehrad –
oprava střech, rekonstrukce“, v souladu s dodatkem č. 3 investičního záměru akce „Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech, rekonstrukce dřevěných ochozů, výměna výplní
otvorů“ (č. 1248/3/100/153/08/16-03/05/17), který byl dne 5. 6. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.
V rámci dodatku investičního záměru akce dochází k posunu čerpání finančních prostředků do roku 2018 a
také ke sloučení s plánovanou akcí reprodukce investičního majetku „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
– DZP Velehrad Buchlovská – rekonstrukce výplní otvorů, sanace dřevěných ochozů – II. etapa“.
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