Příloha č. 0773-17Z-P03
Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
11. 9. 2017
ZZK/0017/2017
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2017, které byly provedeny na základě
předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na úspory a přesun výdajů rozpočtu roku 2017 do
následujících let. Jedná se o přesuny v celkové výši 369 732 183 Kč, a to zejména přesun financování projektů,
který činí 83 987 103 Kč, dále neposkytnutí NFV - ŘSZK (s tím související výpadek příjmů ze splátky NFV) ve
výši 95 187 000 Kč, přesun financování v oblasti investičních akcí ve výši 64 536 000 Kč, v oblasti dopravy
15 932 000 Kč, v oblasti sociálních věcí 10 729 000 Kč, v oblasti zdravotnictví 8 100 000 Kč, programové
podpory 26 463 000 Kč.
Rozpočtové opatření současně řeší přesun finančních prostředků již dříve realizovaných rozpočtových
opatření ve výši 112 279 043 Kč (investiční akce a projekty Fondu ZK).
Rovněž dochází k navýšení výdajů, jejíchž zdrojem jsou úspory ve výši 3 383 000 Kč roku 2017, dochází u
odboru kultury a památkové péče 883 000 Kč, odboru školství, mládeže a sportu 500 000 Kč, odboru
strategického rozvoje kraje 1 040 000 Kč a odboru Kancelář hejtmana 960 000 Kč.

ZZK/0018/2017
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje: pozemků a ostatních nemovitostí – ostatní – navýšení
příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 11. 9. 2017. Jedná se o prodej nemovitostí v k. ú. Napajedla, k. ú.
Halenkov, k. ú. Luhačovice, k. ú. Uherský Brod, k. ú. Vizovice (pozemky - 1 011 729 Kč, budova – 645 243 Kč)
Dále zapojení ostatních příjmů z vlastní činnosti – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen pro třetí osoby
na nemovitostech ZK ve výši 300 000 Kč – dle návrhů usnesení RZK. Ve výdajích budou finanční prostředky
použity na výkupy pozemků – historická zátěž.
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