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Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
23. 4. 2018
ZZK/0004/2018 – Poskytnutí finanční náhrady za provoz elektrických ohradníků v
rámci řešení nebezpečné nákazy afrického moru prasat
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 331,99 tis. Kč
o poskytnutou náhradu nákladů a ztrát z prostředků státního rozpočtu vzniklých v souvislosti s plněním
mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření a zdolávání nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Nařízením státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108438_Z ze dne 11. 9. 2017, čl. 3
odst. 5 bylo Zlínskému kraji nařízeno udržovat funkčnost elektrických ohradníků instalovaných podle
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 o vyhlášení stavu nebezpečí, ze dne 31. 7. 2017. V této
souvislosti žádá hejtman Zlínského kraje od září 2017 každý měsíc o proplacení nákladů souvisejících
s provozem elektrických ohradníků. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR byla Zlínskému kraji přiznána
náhrada z prostředků státního rozpočtu, a to za měsíc září, říjen a listopad 2017.

ZZK/0005/2018 – Zapojení finančních prostředků hospodaření z roku 2017, úprava
příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018
1. Rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2018 řeší zapojení finančních prostředků hospodaření z rozpočtu 2017
podle požadavků jednotlivých odborů KÚ ve výši 54 800 tis. Kč. Jedná se o následující:
- odbor investic – 11 000 tis. Kč v souvislosti s akcí „Konzervatoř P. J. V. Kroměříž - stavební úpravy, 3.
etapa,
- odbor kultury a památkové péče – 14 000 tis. Kč v souvislosti se zajištěním financování vybudování
„Muzea totalitních režimu“ v rámci Fondu ZK akce „Individuální podpora - památky“,
- odbor dopravy a silničního hospodářství – 20 000 tis. Kč v souvislosti s navýšení příspěvku na provoz
Ředitelství silnic Zlínského kraje v rámci akce „Příspěvky a dotace PO“,
- odbor školství, mládeže a sportu – 5 000 tis. Kč v souvislosti s navýšení prostředků v rámci Fondu ZK na
akci Individuální podpora - Mládež a sport),
- odbor zdravotnictví - položka „Prohlídky těl zemřelých“ je navýšena pro rok 2018 o 500 tis. Kč a navýšení
související s touto položkou 4 300 tis. Kč je přesunuto do následujících let.
2. Dále dochází k navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví v roce 2018 o příjmy z nevyčerpané dotace
poskytnuté v roce 2017 a použití těchto prostředků na navýšení poskytnutých dotací ve výši 1 500 tis. Kč
nemocnicím ZK na závazky veřejné služby. V rozpočtu odboru zdravotnictví se zapojují také příjmy
z vybraných pokut ve výši 50 tis. Kč, které jsou přesunuty do rezervy kraje,
3. V odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů ve výši 2 236,04 tis. Kč v souvislosti
s uzavřenými smlouvami mezi Zlínským krajem a Olomouckým a Jihomoravským krajem na zajištění
základní veřejné linkové dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji,
4. V odboru Kancelář hejtmana se zapojují příjmy ve výši 1 210 tis. Kč od společnosti NET4GAS za
propagaci této firmy na akcích Zlínského kraje, a to ve prospěch výdajů odboru Kancelář hejtmana,
5. V odboru školství, mládeže a sportu ve Fondu ZK dochází k přesunu finančních prostředků ve výši
701 tis. Kč z akce „Podpora sportu v obcích“ na akci „Individuální podporu – Mládež a sport“,
6. V odboru investic dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 19 000 tis. Kč na zabezpečení
realizace investičních akcí (SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku, OU a ZŠ praktická
Holešov – rekonstrukce kuchyně, ISŠ – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala, Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce střechy).

ZZK/0006/2018 – Zapojení finančních prostředků hospodaření z roku 2017 - II.,
úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018
1. Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků hospodaření z rozpočtu 2017 pro odboru
investic ve výši 50 000 tis. Kč na závazný ukazatel „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ z důvodu
přípravy projektu zajištění kybernetické bezpečnosti PO (12 000 tis. Kč) a dále zajištění realizace
investičních akcí v rámci odboru investic (38 000 tis. Kč).
2. Navýšení příjmů rozpočtu ZK v rámci rozpočtu odboru ekonomického o příjmy z prodeje majetku ve výši
45 tis. Kč – oblast ostatní. Dále se příjmy navyšují o příjmy za zřízení věcných břemen pro třetí osoby na
nemovitostech ZK ve výši 200 tis. Kč. Prostředky se použijí na navýšení výdajů na výkupy pozemků –
historická zátěž.
3. Navýšení výdajů „Individuální podpora - Kultura“ o 1 300 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace pro
Czech Ensemble Baroque, z. s. - projekt „Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji“ z rezervy Fondu ZK.
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4. Přesun výdajů rozpočtu odborů ZK ve prospěch výdajů rozpočtu odboru investic o 18 000 tis. Kč
v souvislosti s veřejnou zakázkou na hromadný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jím zřizované
příspěvkové organizace.
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