Příloha č. 0950-17Z-P02
Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 4. 9. 2017 do 13. 10. 2017
RZK/0155/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 10. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ v celkové výši
449,89 tis. Kč, o dotaci na projekty v rámci OP VVV v celkové výši 1 683,29 tis. Kč. Dále se zapojují finanční
prostředky za porušení rozpočtové kázně – odvod ve výši 55,80 tis. Kč (ZŠ a MŠ Spytihněv).

RZK/0156/2017 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice statické zajištění - přesun finančních prostředků v letech
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč určených na akci „Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění" do rozpočtového výhledu odboru
investic na krytí dané akce v roce 2018 (3 034 tis. Kč) v souladu se změnou struktury nákladů a zdrojů IZ akce
č. 1191/3/090/069/05/16 – 03/08/17/S. Úspora akce ve výši 1 966 tis. Kč vzniklá vysoutěžením nižších cen
bude použita na dokrytí akce reprodukce investičního majetku v oblasti školství v roce 2018.

RZK/0157/2017 – Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území ZK pro rok 2017, Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám, Dodatky k
Rozhodnutí
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí ve výši
81 305 tis. Kč. Na základě "Dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu na rok 2017" Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji dotaci na plnění
povinnosti kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách, na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě
I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách) v celkové výši 81 305 tis. Kč, z této částky je minimálně
81 305 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

RZK/0158/2017 – Projekt Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu
“Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků“, kde v roce 2017 dochází ke snížení INV výdajů
o 121,40 tis. Kč. Vzniklé saldo je převáděno do následujících let za účelem zajištění financování této akce.
K výše popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která upřesňuje věcný
a časový rozsah akce. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových výdajů o 2 921,58 tis. Kč, příjmů
o 2 634,48 tis. Kč a podílu ZK o 287,10 tis. Kč.

RZK/0159/2017 – Projekt Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce
„Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje“,
kde v roce 2017 dochází ke snížení INV výdajů v podobě investičního příspěvku o 254 tis. Kč. Vzniklé saldo
je převáděno do následujících let za účelem zajištění financování této akce. K výše popsaným změnám
dochází v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která upřesňuje věcný a časový rozsah akce –
blíže viz schvalovaný investiční záměr. V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 849 tis. Kč,
ke zvýšení celkových příjmů o 775 tis. Kč, zvýšení podílu PO o 1 424 tis. Kč a snížení podílu ZK o 1 350 tis. Kč.

RZK/0160/2017 – Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rozpočtové opatření
MPSV ČR poskytlo ZK v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
finanční prostředky na zabezpečení výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc v celkové výši 1 000 tis. Kč, které se zapojují do příjmů i výdajů rozpočtu odboru sociálních
věcí.
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RZK/0161/2017 – Dodatek č. 1 investičního záměru "Stavební úpravy - oprava vnější
strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěná v 8. etáži
v budově 21"
Na základě zpracovaného Dodatku č. 1 IZ „Stavební úpravy - oprava vnější strany oken severního, východního
a západního schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21“ č. 1333/010/05/17 dochází rozpočtovým
opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 2 195 tis. Kč z roku 2017 do roku 2018.

RZK/0162/2017 – Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC)
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o poskytnutou účelovou
neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 432,91 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s činností
zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění. Náklady spojené s takovou činností, hradí stát prostřednictvím správního
orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

RZK/0163/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 1,59 tis. Kč na úhradu náhrady
škody způsobenou zvláště chráněným živočichem – bobrem evropským na ovocných stromech na pozemku
p. č. 383/6 v k. ú. Ostrožské Předměstí, ve vlastnictví paní Věry Fiantové, bytem … , Uherský Ostroh (bylo
anonymizováno).

RZK/0164/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR na podporu výuky plavání v ZŠ (1 038,16 tis. Kč), na vzdělávací
programy paměťových institucí do škol (490 tis. Kč) a projekty v rámci OP VVV (2 194,25 tis. Kč) v celkové
výši 3 722,42 tis. Kč. Dále dochází k upřesnění položky a paragrafu v rámci dotace na soutěže a přehlídky ve
výši 40,22 tis. Kč.

RZK/0165/2017 – Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru školství, mládeže a
sportu z akce „Příspěvky a dotace PO – školství“ ve výši 80 tis. Kč do Fondu Zlínského kraje na akci
„Individuální podpora – Mládež a sport“. Finanční prostředky budou použity na poskytnutí neinvestiční dotace
pro Střední školu obchodně technickou s.r.o., IČ 26215829 na projekt s názvem „Obnovení výuky učebního
oboru Výrobce obuvi ve Střední škole obchodně technické s.r.o. ve Zlíně“. Účelem poskytnuté dotace bude
zajištění výuky učebního oboru 32-54-H/01 Výrobce obuvi ve školním roce 2017/2018.

RZK/0166/2017 – Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje závěrečná zpráva akce, investiční záměr, změna č. 5 plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2017, rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun investičních výdajů ve výši 26,84 tis. Kč do neinvestičních výdajů v roce 2017
v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje“ dle připravované Změny struktury nákladů č. 5. Původně plánované náklady související
s pořízením majetku v této výši nebudou součástí pořizovací ceny majetku, tudíž se stanou neinvestičním
výdajem.

RZK/0167/2017 – Zdravotnictví - UH nemocnice - smluvní vztahy
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 10 tis. Kč u akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – ubytovna
Stará Tenice – Realizace úspor energie“. Důvodem je zajištění financování dokončení inženýrské činnosti
u této akce za účelem vydání stavebního povolení. Již zpracovaná projektová dokumentace včetně
pravomocného stavebního povolení bude součástí převodu ubytovny na nového vlastníka. Zdrojem krytí jsou
výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0168/2017 – Školství - investiční záměry - OPŽP
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
100 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace - Gymnázium a JŠ Zlín
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a snížení nerozepsané rezervy příspěvku na provoz. Snížený odvod z fondu investic bude sloužit na zajištění
krytí akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken".

RZK/0169/2017 – Školství - investiční záměry - OPŽP
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů v podobě
investičního příspěvku zřizovatele u následujících akcí:
- „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“ – snížení výdajů o 220 tis. Kč a jejich přesun k čerpání
do roku 2018 na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“ - snížení výdajů o 58 tis. Kč a jejich
přesun k čerpání do roku 2018 na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“ – snížení výdajů o 140 tis. Kč a jejich k čerpání do roku 2018.
Původní výše výdajů a příjmů za období let 2017 až 2019 vycházela z hrubých předpokladů pro účely
začlenění akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Aktualizované údaje vychází ze
schvalovaných investičních záměrů akcí a připravovaných projektových žádostí do OPŽP – výzva č. 70.

RZK/0170/2017 – Zadání zpracování znaleckého posudku (AMP)
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 70 tis. Kč na
zpracování expertního posudku k určení výše škod a náhrad způsobených zemědělským subjektům. Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj vydala dne 1. 8. 2017 po dohodě s radní Zlínského
kraje paní Margitou Balaštíkovou a příslušnými pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/091405-Z. Tímto Nařízením byla
vymezena oblast zákazu sklizně zemědělských plodin na některých pozemcích (celkem 115,47 ha) vysoce
rizikové oblasti výskytu afrického moru prasat v k. ú. Hvozdná, Štípa, Kostelec u Zlína, Veselá u Zlína,
Klečůvka a Lůžkovice v souvislosti s výskytem AMP. Přijatá opatření měla společně s ostatními nařízenými
činnostmi nebo zákazy bránit dalšímu šíření nákazy AMP. Jelikož se jedná o záležitost, se kterou nejsou v ČR
praktické zkušenosti, měl by znalecký posudek zjednodušit identifikování, prokazování i kvantifikaci škod a
vícenákladů způsobených dotčeným zemědělským subjektům. S likvidací obdobných škod a vícenákladů
nemají zkušenosti nejen poškození, ale ani Ministerstvo zemědělství, které bude tyto škody a újmy
vypořádávat. Bližší podrobnosti jsou zachyceny v nařízení KVS Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j.
SVS/2017/091405-Z ze dne 1. 8. 2017.

RZK/0171/2017 – Sociální služby - Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy
pro zřízení oddělení se zvláštním režimem - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 17 141,08 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním
režimem“. Důvodem je časový posun při realizaci akce. Tato částka se převádí k čerpání do roku 2018. V rámci
předmětného dodatku investičního záměru dochází za celou dobu realizace akce ke zvýšení celkových
nákladů akce o 3 104 tis. Kč. O tuto částku se navyšuje podíl ZK, dotace z programu MPSV a vlastní zdroje
příspěvkové organizace zůstávají beze změn.

RZK/0172/2017 – Rozpočtové opatření v odboru Kancelář hejtmana
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10 000 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR z kapitoly VPS na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytná opatření přijatá ZK v rámci řešení krizové situace afrického moru prasat po vyhlášení stavu
nebezpečí pro vymezené území ZK v období od 31. 7. 2017 do 29. 8. 2017.

RZK/0173/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR do rozpočtu odboru životního prostředí - proplacení náhrady
škody bobrem evropským na:
- lesním porostu p. č. 2497/1 v k.ú. Napajedla ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. ve výši 71,74 tis. Kč
- jabloňovém sadu na pozemku půdního bloku 3504/1 v k. ú. Nedakonice obhospodařovaném společností
ZAES Nedakonice, a.s. ve výši 63,84 tis. Kč.

RZK/0174/2017 – Projekt "Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu
Zlínského kraje"
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u projektu
“Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“, kde v roce 2017 dochází ke zvýšení
nezpůsobilých výdajů o 2,60 tis. Kč a snížení způsobilých investičních výdajů o 24,20 tis. Kč. Vzniklé saldo ve
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výši 21,60 tis. Kč je převáděno do následujících let za účelem zajištění financování této akce. K výše
popsaným změnám dochází v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která upřesňuje věcný a
časový rozsah akce. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových výdajů o 501 tis. Kč, příjmů o 340 tis. Kč
a podílu ZK o 161 tis. Kč.

RZK/0175/2017 – Rozpočtové opatření - ORJ 70 - Odbor životního prostředí a
zemědělství
Rozpočtové opatření řeší změnu neinvestiční dotace odboru životního prostředí a zemědělství z Programu na
podporu zmírnění sucha v lesích pro obec Choryně na dotaci investiční – č. smlouvy D/1034/2017/ŽPZE
dodatek č. 1.

RZK/0176/2017 – Zdravotnictví - dotace Ministerstva financí na úhradu nákladů
spojených s odstraněním nepoužitelných léčiv
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR ve výši 194,81 tis. Kč do odboru zdravotnictví - úhrada
nákladů spojených s likvidací nepoužitých léčiv odevzdaných fyzickými osobami v lékárně. Náklady vzniklé
lékárně v souvislosti s odstraněním nepoužitelných léčiv hradí dle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007
Sb., o léčivech, stát prostřednictvím krajského úřadu.

RZK/0177/2017 – Závěrečné zprávy o ukončení projektů z EHP fondů
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
v souvislosti s ukončením realizace následujících projektů a Závěrečnými zprávami o ukončení projektů:
- „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ - plánované rozpočtované celkové příjmy v podobě dotace
nebyly naplněny o 1 253,11 tis. Kč a rozpočtované celkové výdaje projektu byly ve skutečnosti nedočerpány
o 1 566,69 tis. Kč (po zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a ZK na celé Kč nedočerpaná částka
rozpočtu činí 1 566,68 tis. Kč). Vzniklé kladné saldo ve výši 313,57 tis. Kč je převáděno na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“.
- „Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ - plánované rozpočtované
celkové příjmy v podobě dotace nebyly naplněny o 404,30 tis. Kč a rozpočtované celkové výdaje projektu
byly ve skutečnosti nedočerpány o 404,29 tis. Kč (po zaokrouhlení jednotlivých položek na celé Kč
nedočerpaná částka rozpočtu činí 404,29 tis. Kč). Vzniklé záporné saldo ve výši 2 Kč vzniklé zaokrouhlením
je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. (Rozdíl 0,45 Kč při 100 % financování
projektu z dotace je způsobeno zaokrouhlováním – dotace je poukazována vždy zaokrouhleně na celé Kč.)

RZK/0178/2017 – Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - změna fondu
investic a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 33 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů 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 – neinvestiční
o 67 tis. Kč a navýšení investiční návratné finanční výpomoci o 34 tis. Kč. Výdaje ve výši 33 tis. Kč se převádí
k čerpání do let 2018 a 2019. Důvodem je změna celkových investičních a neinvestičních nákladů i zdrojů
akce a snížení celkových nákladů. V rámci akce dochází za celou dobu její realizace ke snížení celkových
nákladů o 36 tis. Kč, dotace z IROP o 34 tis. Kč a vlastní zdroje příspěvkové organizace o 2 tis. Kč. Celkový
podíl ZK zůstává nulový.

RZK/0179/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě
investičního příspěvku zřizovatele o 12 440 tis. Kč, návratné finanční výpomoci o 6 152 tis. Kč a snížení příjmů
v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 6 152 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 12 440 tis. Kč
se převádí k čerpání do roku 2018. Důvodem je posun realizace stavebních prací do roku 2018 a navýšení
celkových nákladů. V rámci akce dochází za celou dobu její realizace k navýšení celkových nákladů o
24 915 tis. Kč, podílu ZK o 24 256 tis. Kč a vlastní zdrojů příspěvkové organizace o 659 tis. Kč. Předpokládaná
výše dotace z OPŽP (6 152 tis. Kč) se nemění.
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RZK/0180/2017 – Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017 - změna
č. 2
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2017 ze stávajících 266 469 tis. Kč
o 17 033 tis. Kč na celkovou částku 249 436 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR 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. V souladu s odstavcem 12, §28, zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet
zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu MMR ČR. Rozpočtové opatření je již
zpracováno dle částek zpřesněných po výběrových řízeních a po uzavření smluv ŘSZK se zhotoviteli
jednotlivých akcí. Je v souladu se střednědobým plánem investic, který je přílohou jiného materiálu DOP,
předkládaného této Radě ZK. Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 249 436 tis. Kč (po zaokrouhlení na celé
Kč nahoru) je složena z těchto akcí:
1. 12 007 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 31 146 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. 14 607 tis. Kč na projekt „Silnice II/150 Loukov, extravilán“
4. 91 124 tis. Kč na projekt „Silnice II/495 Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa“
5. 58 993 tis. Kč na projekt „Silnice II/490 Polichno – Uh. Brod - Újezdec“
6. 41 559 tis. Kč na projekt „Silnice II/490 Huslenky, průjezdní úsek

RZK/0181/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV ve výši 2 229,50 tis. Kč (SPŠ Zlín 1 155,85 tis. Kč, OA
a VOŠ ekonomická Zlín 880,83 tis. Kč a SŠ gastronomie a obchodu Zlín 192,82 tis. Kč).

RZK/0182/2017 – Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Mládež a
sport - Individuální podpora ve výši 470 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních transferů na neinvestiční
na základě skutečného čerpání transferů.

RZK/0183/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 69 tis. Kč, kdy dochází ke změně
neinvestičních příspěvků na investiční z důvodu zajištění finančního krytí akce "SŠ - COPT Uherský Brod rekonstrukce sociálního zařízení" (změna struktury nákladů č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku
č. 1159/3/150/427/01/16-03/09/17).

RZK/0184/2017 – Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 818 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku
2017 do rozpočtového výhledu na rok 2019 v souvislosti se dodatkem č. 1 investičního záměru akce "Stavební
úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně" (č. 1343/010/05/17 – 01/09/17).

RZK/0185/2017 – Volby do Poslanecké sněmovny a volby Prezidenta ČR
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 130 tis. Kč rozpočtu Zlínského kraje o účelové
neinvestiční dotace v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny a dále s konáním voleb Prezidenta
ČR dle rozhodnutí č.j. MF-20630/2017/1201-14 a MF-23033/2017/1201-14.

RZK/0186/2017 – Kultura - změna fondu investic na rok 2017, navýšení příspěvku na
provoz na rok 2017
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, předložila žádost o navýšení příspěvku na provoz na pokrytí
energetického auditu (zmařené investice) ve výši 60 tis. Kč. Financování tohoto požadavku bylo navrženo
formou odvodu z Fondu investic PO ve výši 60.000 Kč a následným navýšením příspěvku na provoz ve stejné
výši. Aby bylo možné realizovat požadavku MKM vyhovět, předkládáme rozpočtové opatření, které řeší
navýšení příjmů a výdajů ZK ve výši 60 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové péče o nařízený odvod z FI
příspěvkových organizací a použití ve výdajích na navýšení příspěvku na provoz o stejnou částku.
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RZK/0187/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR do odboru životního prostředí a zemědělství - proplacení
náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na pozemcích p. č. 241/1 a 243/2 v katastrálním území Poličná, ve
vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Valašské Meziříčí. Poškozený škodu vyčíslil na 54,49 tis. Kč.

RZK/0188/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odbor školství, mládeže a sportu v celkové výši
28 390,26 tis. Kč o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT - přímé vzdělávací výdaje škol dle
12. úpravy rozpočtu v roce 2017 ro RgŠ (25 724,28 tis. Kč), dotace na projekty romské komunity
(139,90 tis. Kč), dotace na projekty OP VVV (2 053,48 tis. Kč) a dotace na podporu organizace podzimních
maturit (472,60 tis. Kč).

RZK/0189/2017 – Školství - financování projektů příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů,
u akce „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“ celkem
o 103,81 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné
příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0190/2017 – Školství - fondy investic, investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
1 200 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace - Gymnázium Zlín Lesní čtvrť a snížení nerozepsané rezervy příspěvku na provoz. Snížený odvod z fondu investic bude sloužit
na zajištění krytí akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Pořízení multifunkční pánve do školní kuchyně".

RZK/0191/2017 – Zdravotnictví - UH a KM nemocnice - investiční akce; aktualizace
SDP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 869 tis. Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví
(akce „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“) do rozpočtu investic a 1,12 tis. Kč v rámci rozpočtu
odboru investic (akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) na zajištění finančního krytí akce
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – demontáž balkonů na objektu č. p. 1195 ve Staré Tenici“ v souladu
s investičním záměrem akce č. 1379/170/09/17, který byl dne 13. 10. 2017 předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0192/2017 – Kultura, školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 18 464 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce “Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - půdní vestavba na budově
školy“. U této akce dochází ke snížení návratné finanční výpomoci - investiční o 16 272 tis. Kč, - neinvestiční
o 1 221 tis. Kč, investičního příspěvku zřizovatele o 855 tis. Kč a příspěvku na provoz o 116 tis. Kč. Tyto
finanční prostředky se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. K těmto změnám dochází
z důvodu posunu realizace akce do roku 2018 a navýšení celkových nákladů akce. V rámci akce dochází za
celou dobu její realizace ke zvýšení celkových nákladů o 1 815 tis. Kč, podílu ZK o 1 303 tis. Kč, vlastních
zdrojů příspěvkové organizace o 516 tis. Kč a snížení dotace z IROP o 4 tis. Kč.

RZK/0193/2017 – Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - individuální podpora 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení Fondu Zlínského kraje, individuální podpora v sekci KULTURA – ORG
8421000000 o 1 500 tis. Kč jako zvýšení dotace pro FILMFEST, s.r.o. na navýšení dotace na akci 57. Zlín
Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně 2017.
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