Příloha č. 0638-18-P05

Rozpočtové opatření č. RZK/0156/2018
rozpočtový doklad č. KUZLP00YIRMS
název RO:
stručný popis:

RZK/0156/2018
Zapojení neinvestiční dotace ze SR do rozpočtu ORJ 170 Odbor zdravotnictví - na řešení mimořádných
událostí a krizových situací
Třídění podle rozpočtové skladby

NKS

SU ORJ

ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

70891320 231 0170 000000 4116 000035018 0006016000000 553 560
70891320 231 0170 003533 5336 000035018 0009100000309
Celkem

zdůvodnění:

0
553 560

výdaje

poznámka
0 Ostatní dotace ze SR

553 560 Neinvestiční transfery zřízeným PO
553 560

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje
(ORJ 170 – Odboru zdravotnictví) v důsledku přidělení neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, p.o. ve výši
553 560,- Kč na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické
záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Dotace ze státního rozpočtu na řešení mimořádných událostí a krizových
situací je poskytována v návaznosti napočet osob s trvalým nebo hlášeným
pobytem na území kraje k 31.12. předchozího roku. Na jednoho obyvatele
kraje je poskytována dotace 10,- Kč. Zdravotnické záchranné službě Zlínského
kraje, p.o.(dále jen „ZZS ZK“) byly pro období roku 2018 stanoveny finanční
prostředky ve výši 5.830.560,- Kč. Zbývající část (5.227.000,- Kč) byla na
žádost ZZS ZK převedena na financování investičních výdajů. Rozhodnutí o
poskytnutí investiční dotace doposud nebylo vydáno.
Dne 22.06.2018 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Rozhodnutí
č. OZS-5/26/1102/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
pro rok 2018 ve výši 553.560,- Kč.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:

Současně s rozpočtovým opatřením žádáme o úpravu závazných vztahů
rozpočtu Zlínského kraje vůči ZZS ZK včetně přípravy podkladových materiálů
na jednání rady Zlínského kraje konané dne 16.7.2018.
Bez návaznosti
Odbor zdravotnictví
11.7.2018

podpis vedoucího odboru:

Ing. Karol Muránsky
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................

Příloha č. 0638-18-P05
vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

Tomáš Šumbera
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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

