Příloha č. 1139-17Z-P02
Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017
RZK/0194/2017 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace MF ČR do rozpočtu životního prostředí a zemědělství - náhrada
škody způsobené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským (Castor fiber):
 na ovocných stromech, na pozemku p.č. 363/20 v k. ú. Ostrožské Předměstí, ve vlastnictví Jiřiny
Větříškové, Uherský Ostroh ve výši 3,47 tis. Kč,
 na ovocných stromech, na pozemku p.č. 383/7 v k. ú. Ostrožské Předměstí, ve vlastnictví Ivy Koběluškové,
Uherský Ostroh ve výši 0,62 tis. Kč,
 na ovocných stromech, na pozemku p.č.383/10 v k.ú. Ostrožské Předměstí, ve vlastnictví Miroslavy
Kunčarové, Uherský Ostroh ve výši 0,50 tis. Kč,
 na porostu rychlerostoucích dřevin kříženců topolů, na pozemku p.č. 2828/91 k.ú. Nedakonice ve vlastnictví
pana Stanislava Panáčka, Nedakonice, ve výši 23,55 tis. Kč.

RZK/0195/2017 – Školství - fondy investic, investiční záměr, zařazení do SDP
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akcí „Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž - Modernizace budov školy“ a „SŠPHZ Uherské Hradiště - vybudování
pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář pro výrobu“ v souvislosti s nepodpořením žádostí o podporu
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2017 dochází ke snížení výdajů celkem o
7 251 tis. Kč (137 tis. Kč účelový příspěvek na provoz, 1 234 tis. Kč návratná finanční výpomoc – neinvestiční
a 5 880 tis. Kč návratná finanční výpomoc investiční). Tyto nečerpané výdaje se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.

RZK/0196/2017 – Projekt MPSV – na podporu samosprávy v oblasti stárnutí
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář
hejtmana z akce "Projekty MPSV - na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" na akci "Individuální podpora
KH" v souvislosti s podmínkami dotace a podanou žádostí na projekt MPSV. Schválený rozpočet (podíl ZK)
na projekt MPSV se musí dle podmínek dotace snížit o 20 tis. Kč.

RZK/0197/2017 – Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území ZK pro rok 2017, dodatky k veřejnoprávním smlouvám, dodatky k
rozhodnutím
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí ve výši
58 178,68 tis. Kč. Na základě "Dodatku č. 2 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 58 178,68 tis. Kč, z této částky je minimálně
58 178,68 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.

RZK/0198/2017 – Dotace z VPS - Vrbětice - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 499,45 tis. Kč
o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v rámci odboru Kancelář hejtmana v souvislosti
s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích za období 1. 4. – 30. 6. 2017. Dotace ve výši 3 499 445,04 Kč
je účelově určena státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

RZK/0199/2017 – Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 554,08 tis. Kč z důvodu
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, za období od 1. 4. 2017 – 30. 6.
2017.
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RZK/0200/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 10 761,97 tis. Kč (přímé náklady na vzdělávání ve výši
7 552,54 tis. Kč na základě 13. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro RgŠ dotace na projekty v rámci OP VVV ve
výši 3 209,43 tis. Kč). Dále dochází k zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši
13,67 tis. Kč (ZŠ a MŠ Spytihněv).

RZK/0201/2017 – Kultura - Muzeum regionu Valašsko - změna fondu investic a
Rozhodnutí o poskytnutí prostředků
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 zvýšení investičního příspěvku
zřizovatele o 523 tis. Kč a snížení příspěvku na provoz o 260 tis. Kč. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 263 tis. Kč
je nakryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je změna v rozložení přípravných
projektových a souvisejících prací v čase a v poměru investičních a neinvestičních výdajů akce.
Proti původním souhrnným hodnotám za období let 2017 až 2021 nedochází ke změně celkových výdajů akce,
předpokládané výše dotace z IROP ani vlastních zdrojů příspěvkové organizace a ZK.

RZK/0202/2017 – 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 24,50 tis. Kč do Fondu Zlínského kraje na akci
„Individuální podpora – Mládež a sport“.
Finanční prostředky budou použity na schválení neinvestiční dotace pro subjekt Bojkovsko, sdružení měst a
obcí na projekt „Vzdělávání blíž k lidem“.

RZK/0203/2017 – Kultura - Muzeum regionu Valašsko - kostel Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK u akce „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace - Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“. Úprava spočívá
ve snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o 68 tis. Kč. Tyto nečerpané výdaje se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem této změny je posun úhrady části přípravných
projektových prací do roku 2018. Schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru řeší dále navýšení celkových
nákladů akce o 4 267 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílí ZK částkou 4 150 tis. Kč a příspěvková organizace
117 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace z Ministerstva kultury ČR zůstává beze změny v částce 1 000 tis. Kč.

RZK/0204/2017 – Finanční dar
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 7 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana
z vlastních výdajů odboru z akce "Krizové řízení" do transferů na akci "Podpora v krizových situacích"
v souvislosti s poskytnutím finančního daru fyzické osobě, která si v souladu s § 30 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému požádala o náhradu věcné škody vzniklé v příčinné souvislosti se
záchrannými a likvidačními pracemi vyvolanými mimořádnou událostí v areálu muničního skladu ve
Vlachovicích.

RZK/0205/2017 – Dotace na rok 2018 - ORJ 20 - podpora složek IZS
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z investičních transferů akce "Individuální podpora KH" a "Spolufinancování GŘ HZS ČR"
do neinvestičních transferů akce "Činnost pobočných spolků hasičů" na poskytnutí podpory akcí
nadregionálního významu. Tyto prostředky budou zdrojem pro poskytnutí navýšené podpory v roce 2018 na
organizační, materiální a technické zabezpečení akcí „Celostátní hasičský ples“, „Propagační jízda historické
hasičské techniky“ a další hasičské akce krajského významu.

RZK/0206/2017 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 518,44 tis. Kč o účelovou neinvestiční
dotaci v rámci OP Zaměstnanost z MPSV ČR pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín. Jedná se
o redistribuci 3. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001930 ve výši
518,44 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty
příspěvkové organizaci na projekt „O krok dál“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, v rámci Operačního
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programu Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je podpora poskytování
nových služeb, které vznikly na základě transformace velkokapacitního ústavního zařízení DZP Zašová, se
zaměřením na tvorbu nástrojů pro odstranění dopadů institucionalizace a podporu uživatelů při jejich integraci
do běžného života. Projekt je realizován v období září 2016 až srpen 2019 a financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR. Částka za jednotlivý UZ, v tabulkách příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny
nahoru.

RZK/0207/2017 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o dotaci
poskytnutou z MŠMT – rozvojový program financování asistentů pedagoga - modul B ve výši 496,39 tis. Kč a
další navýšení a úpravy vzhledem ke konečnému výpočtu potřeby prostředků pro soukromé školy na rok 2017
ve výši 46 399,45 tis. Kč.

RZK/0208/2017 – Veřejná zakázka "Právní poradenství ve věci uzavření smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování veřejné drážní osobní
dopravy přímým zadáním“
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 211,75 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru dopravy
a silničního hospodářství z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" na akci "Dopravní obslužnost - drážní
doprava" v souvislosti s úhradou právních a poradenských služeb dle smlouvy s HVH LEGAL, advokátní
kancelář s. r. o. jako vítězným uchazečem veřejné zakázky s názvem „Právní poradenství ve věci uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování veřejné drážní osobní dopravy přímým
zadáním“.

RZK/0209/2017 – Kultura - financování projektů z dotačního programu IROP v roce
2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 4 060 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního
centra“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 347 tis. Kč a návratné
finanční výpomoci investiční o 3 713 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 4 060 tis. Kč se převádí na
akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce do roku 2018.

RZK/0210/2017 – Školství - Dodatek č. 1 investičního záměru k akci "SPŠ a OA
Uherský Brod – Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra"
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 2 091 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „SPŠ a OA Uherský Brod-Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra“. U této
akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 1 774 tis. Kč a návratné
finanční výpomoci investiční o 317 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 091 tis. Kč se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce do roku 2018.

RZK/0211/2017 – Odstranění havarijního stavu kabelového kanálu ve Zlíně
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 905 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář ředitele
(akce „DHM a DDHM IT“, „Podpory systémových produktů“ a „Programové vybavení“) do rozpočtu odboru
investic a finančních prostředků ve výši 2 489,44 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic (úspory ukončených
akcí a z akce „Zabezpečení realizace investičních akcí“) na zajištění finančního krytí akce „Odstranění
havarijního stavu kabelového kanálu ve Zlíně“. Dne 22. 9. 2017 došlo u západního vstupu do budovy 14
Baťova institutu k propadnutí části chodníku a komunikace na ulici Dvacátá. Důvodem propadu bylo porušení
stropu kabelového kanálu pod chodníkem v kombinaci s erozí podloží vlivem dešťových vod. Daná akce řeší
odstranění havarijního stavu.

RZK/0212/2017 – Sociální služby - rozpočtové opatření
Jedná se o redistribuci 3. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001993
ve výši 412,67 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 Operačního programu 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
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v období září 2016 až srpen 2018 a financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Částka za jednotlivý
UZ, v tabulkách příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny nahoru.
Jedná se o redistribuci 3. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/023/0000997
ve výši 776,37 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín (rozdělené částky za jednotlivý UZ v tabulkách
byly zaokrouhleny na celé částky nahoru). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na
projekt „Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních
služeb Vsetín, příspěvková organizace“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997, v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je zvýšení kvality poskytovaných služeb
prostřednictvím nastavení hlavních klíčových hodnot, systému kvality poskytovaných služeb, procesů a zásad
na základě přenosu dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních
služeb Vsetín. Projekt je realizován v období srpen 2016 až červenec 2018 a financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR.

RZK/0213/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v celkové výši 33 865 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení
dotačních programů u následujících akcí:
1. „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Modernizace strojírenských dílen“, kde dochází ke
snížení výdajů o 24 606 tis. Kč, a to v podobě účelového příspěvku na provoz o 140 tis. Kč, investičního
příspěvku o 1 871 tis. Kč, návratné finanční výpomoci investiční o 21 335 tis. Kč a neinvestiční
o 1 260 tis. Kč. Důvodem je posun realizace akce do roku 2018 v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1
investičního záměru akce.
2. „Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí“, kde dochází ke snížení výdajů o 1 964 tis. Kč, a to
v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 1 099 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční
o 794 tis. Kč, investičního příspěvku o 41 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 30 tis. Kč. Důvodem
je posun realizace akce do roku 2018 v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru akce.
3. „Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory“, kde dochází ke snížení výdajů o 7 295 tis. Kč, a to
v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 5 586 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční
o 1 548 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 161 tis. Kč.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 33 865 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových
projektů“.

RZK/0214/2017 – Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017, 2018 - 2020
- změna č. 3
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2017 ze stávajících 249 436 tis. Kč
o 21 747,02 tis. Kč na celkovou částku 227 688,98 tis. Kč (po zaokrouhlení). Jedná se o účelovou investiční
dotaci 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.
Dle Rozhodnutí MMR je závazným ukazatelem čerpání dotace souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace
ze SR a EU. Rozpočtové opatření reaguje již na skutečné plnění při realizaci stavebních akcí a čerpání
investiční dotace ze strukturálních fondů v roce 2017. Je v souladu se střednědobým plánem investic, který je
přílohou jiného materiálu DOP, předkládaného této RZK.
Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 227 688,98 tis. Kč, a)EU: 215 039,59 tis. Kč, b) SR: 12 649,39 tis. Kč)
je složena z těchto akcí:
1. a) 11 108,02 tis. Kč
b) 653,42 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. a) 29 415,48 tis. Kč
b) 1 730,32 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. a) 13 642,30 tis. Kč
b) 802,49 tis. Kč na projekt „Silnice II/150 Loukov, extravilán“
4. a) 86 062,40 tis. Kč
b) 5 062,49 tis. Kč na projekt „Silnice II/495 Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa“
5. a) 55 731,07 tis. Kč
b) 3 278,30 tis. Kč na projekt „Silnice II/490 Polichno – Uh. Brod - Újezdec“
6. a) 19 080,32 tis. Kč
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b) 1 122,37 tis. Kč na projekt „Silnice II/490 Huslenky, průjezdní úsek“
7. a) 0 Kč
b) 0 Kč na projekt „Silnice II/498 Dolní Němčí - Slavkov“

RZK/0215/2017 – Místní akční skupiny ZK - Smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu ZK,
dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací
Jednotlivé MAS se obrátily na ZK se žádostí o spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci
projektu „Zlepšení řídících a administrativních činností MAS“. Některé MAS budou v průběhu realizace
projektu vykazovat také investiční výdaje. MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 79,26 tis. Kč, MAS Střední
Vsetínsko, z.s. ve výši 6,30 tis. Kč a MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s ve výši 17,50 tis. Kč. V rozpočtu jsou
výdaje vedeny na neinvestiční položce 5222. Proto rozpočtové opatření výdaje ve výši 103,06 tis. Kč převádí
z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením na investiční položku 6321 – investiční transfery
obecně prospěšným společnostem ve výši 79,26 tis. Kč a na položku 6322 investiční transfery občanským
sdružením ve výši 23,80 tis. Kč. Současně dochází k přesunu prostředků mezi neinvestičními položkami –
rozdělení podpory dle příjemců. Pro MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. není dostatek prostředků na položce 5221
na financování běžných výdajů. Proto rozpočtové opatření výdaje ve výši 28,94 tis. Kč převádí z položky 5222
– neinvestiční transfery občanským sdružením na položku 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem.

RZK/0216/2017 – Filharmonie Bohuslava Martinů - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.
D/3445/2016/STR, dotace a Smlouva o poskytnutí dotace 2018
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. (FBM) se obrátila na ZK se žádostí o poskytnutí dotace ve výši
200 tis. Kč na nákup hudebního nástroje – harfy. K financování dotace pro FBM se využijí prostředky z úspory
v Individuální podpoře STR ve Fondu ZK. Rozpočtovým opatřením se finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč
přesunují z uspořených prostředků Individuální podpory STR - plánované investiční dotace na projekt
Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí ve prospěch FBM – ostatní dotace.

RZK/0217/2017 – Kultura - změna fondů investic příspěvkových organizací; investiční
příspěvek
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z nerozepsané rezervy pro příspěvkové organizace
na poskytnutí investičního příspěvku pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. na nákup sbírkových
předmětů. Jedná se o nákup sbírky z pozůstalosti z pozůstalosti JUDr. Ladislava Rutteho výjimečné historické
hodnoty.

RZK/0218/2017 – Výdaje na prezentaci ZK
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana z
akce "Spoluúčast na akcích" na akci "Zahraniční vztahy" v souvislosti s posílením výdajů na tlumočení a
prezentace ZK v zahraničí vzhledem k plánovaným aktivitám do konce roku 2017.

RZK/0219/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů ve výši 500 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů
u akce „SPŠ a OA Uherský Brod - Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“. U této
akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 500 tis. Kč. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK ve výši 500 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem
je posun realizace akce do roku 2018.

RZK/0220/2017 – Školství - účelový příspěvek podpora řemesel pro krajské školy
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve
výši 240,90 tis. Kč. Pro rok 2017 bylo rozpočtováno na podporu řemesel 4 600 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno
4 359,10 tis. Kč. Úspora ve výši 240,90 tis. Kč se převádí do nerozepsané rezervy příspěvku na provoz PO.

RZK/0221/2017 – 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 - přímé vzdělávací výdaje škol dle 15. úpravy rozpočtu v roce 2017 pro
RgŠ ve výši 4 100,14 tis. Kč, na podporu odborného vzdělávání ve výši 2 672,40 tis. Kč a dotaci v rámci OP
VVV ve výši 171,23 tis. Kč.
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RZK/0222/2017 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů ve výši 3 447 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž - vybavení do odborné učebny
chirurgie, patologie – pitevny a mikrobiologie a parazitologie“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě
návratné finanční výpomoci investiční o 3 447 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 3 447 tis. Kč se
převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je posun realizace akce a finanční
změny po schválení Žádosti o podporu v rámci IROP. V rámci akce dochází ke zvýšení celkových výdajů
o 214 tis. Kč, zvýšení vlastních zdrojů PO o 420 tis. Kč, snížení způsobilých výdajů o 228 tis. Kč, snížení
dotace o 206 tis. Kč a zvýšení nezpůsobilých výdajů o 442 tis. Kč. Vlastní zdroje ZK se nemění.

RZK/0223/2017 – Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017
Rozpočtové opatření řeší navýšení sekce Fondu Zlínského kraje "Individuální podpora – Kultura o 220 tis. Kč
ke krytí žádosti o poskytnutí individuální podpory pro Moravské zemské muzeum, p. o. na realizaci akce
„Prezentace muzeí Zlínského kraje v rámci 200. výročí založení Moravského zemského muzea“ a pro
Moravskou gobelínovou manufakturu, spol. s r.o. na realizaci projektu „Předobraz a dílo – umělec a dílna“.
Finanční prostředky se přesouvají po dohodě s odborem Kancelář hejtmana ze sekce fondu "Individuální
podpora KH".

RZK/0224/2017 – Hospodářský dvůr v Rymicích
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 557 tis. Kč z rozpočtu Odboru investic do
rozpočtu Odboru kultury a památkové péče na poskytnutí provozního příspěvku pro Muzeum Kroměřížska, p.
o., v souvislosti s realizací akce provizorního zastřešení hospodářského dvora v Rymicích.

RZK/0225/2017 – Mezinárodní projekt ve školství - The SIP
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 616,93 tis. Kč a výdajů o 45 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů u projektu „The School Improvement Partnership Project“. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK
ve výši 571,93 tis. Kč je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je časový posun
ve financování projektu dle schválené projektové žádosti. V rámci této změny dochází ke snížení celkových
výdajů i příjmů projektu o 383,06 tis. Kč.

RZK/0226/2017 – Projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 400 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních
programů na akci „Revitalizace Baťova mrakodrapu“. Tyto finanční prostředky budou použity k financování
přípravných prací pro realizaci akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu" a zpracování a předložení žádosti
o dotaci do 41. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené
v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0227/2017 – Zdravotnictví - VS nemocnice - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 105 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a
to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, z důvodu zajištění finančního krytí dodatku č. 1
investičního záměru akce „Vsetínská nemocnice a. s. – budova T – stavební úpravy jídelny“, kterým dochází
k navýšení celkových nákladů akce na základě nutných víceprací.

RZK/0228/2017 – Kultura - Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského
nářadí Topolná - dodatek investičního záměru
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 77 tis. Kč, a
to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Slovácké muzeum UH“, z důvodu zajištění
finančního krytí dodatku č. 2 investičního záměru akce „Slovácké muzeum UH, p.o. – Depozitář zemědělského
nářadí Topolná“, kterým dochází k navýšení celkových nákladů akce.
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