Příloha č. 0412-18-P04

Rozpočtové opatření č. RZK/0111/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIR2K
název RO:
stručný popis:

RZK/0111/2018
Úprava rozpočtu v rámci ORJ 70 Životní prostředí a zemědělství v návaznosti na úpravu spolupráce e
externími subjekty
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

70891320 231 0070 003729 2324 000000000 0006003080000 -242 000

poznámka
0

Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady

70891320 231 0070 003729 5169 000000000 0003017010000

0

-242 000 Odpadové hospodářství

70891320 231 0070 003729 5169 000000000 0003017010000

0

-240 000 Odpadové hospodářství

70891320 231 0070 003729 5321 000000000 0009824040000
Celkem

zdůvodnění:

0
-242 000

240 000 Odpadové hospodářství - dotace
-242 000

Žádáme o snížení příjmové i výdajové části ORJ 70 roku 2018 o částku
242.000,- Kč vč. DPH. V uplynulých letech byla na základě Dohody o
partnerství a spolupráci uzavřené mezi Zlínským krajem a kolektivním
systémem ASEKOL a.s. poskytovány finanční prostředky na komunikační
kampaň o třídění elektrozařízení do rozpočtu Zlínského kraje. Tyto prostředky
pak byly na základě rozhodnutí řídícího týmu vynaloženy na aktivity, jejichž
cílem bylo zlepšení třídění a zpracování vyřazených elektrospotřebičů na
území Zlínského kraje, tedy na naplňování cílů koncepčních dokumentu
Zlínského kraje. Vzhledem ke sjednocení praxe na území celé ČR společnost
ASEKOL nebude nadále tyto prostředky na kampaň vynakládat prostřednictvím
rozpočtu Zlínského kraje, ale samostatně, na základě rozhodnutí řídícího
výboru dle Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj
sběru použitých elektrozařízení“, která bude se Zlínským krajem uzavřena.
Členem řídícího výboru bude zástupce ASEKOL a Zlínského kraje.
Dále žádáme o převod finančních prostředků určených na podporu třídění
odpadů ve Zlínském kraji ve výši 240.000,- Kč z ORG 3017010000, tedy
z prostředků na podporu separace odpadů ve formě služeb na ORG
9824040000 – Odpadové hospodářství – dotace. Jedná o změnu v soutěži obcí
Zlínského kraje „Keramická popelnice“, která je každoročně pořádána na
podporu třídění odpadů ve spolupráci Zlínského kraje s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a.s. V minulosti byla Zlínským krajem hrazena
organizace a slavnostní vyhlášení této soutěže a společnost EKO-KOM a.s.
hradila odměny obcím ve výši 240.000,- Kč. Odměňovány jsou vždy první tři
obce ve čtyřech velikostních kategoriích dle počtu obyvatel a to jednotlivě od 1.
místa ve výši 30.000,- Kč, 20.000,- Kč a 10.000,- Kč. Dohromady tedy 4 x
60 000,- Kč tj. 240 000,- Kč. V roce 2018 je navržena a v návrhu dodatku
smlouvy o spolupráci obsažena změny, kdy Zlínský kraj bude poskytovat obcím
výše uvedené odměny a EKO-KOM a.s. bude hradit ceremoniál. Jedná se mimo
jiné o sjednocení praxe v rámci ČR. Prostředky poskytnuté jednotlivým obcím na
základě darovací smlouvy jsou určeny pro zlepšení nakládání s odpady.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Odbor životního prostředí a zemědělství
10.5.2018
RNDr. Alan Urc
.............................................................

Příloha č. 0412-18-P04
dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

