ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0043-18Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
5. 2. 2018
ZZK/0001/2018 – Pokuta za správní delikt
Společnosti DOMOV POPOVICE s. r. o. byla udělena pokuta za správní delikt poskytování zdravotních
služeb bez oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách v celkové výši
170 tis. Kč. Odborem ekonomickým byla povolena úhrada pokuty dle splátkového kalendáře ve formě
pravidelných měsíčních splátek 17 tis. Kč, počínaje měsícem listopad 2017, s konečnou splatností srpen
2018. Splátky pokuty v měsících listopad a prosinec (tj. celkem 34 tis. Kč) byly zapojeny do rozpočtu r. 2017.
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v podobě splátek pokuty připadajících dle splátkového kalendáře
na rok 2018 v celkové výši 136 tis. Kč do rozpočtu odboru zdravotnictví. Ve výši těchto příjmů, tj. 136 tis. Kč
bude navýšena rezerva odboru ekonomického.

ZZK/0002/2018 – Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ZK ve výši 274 tis. Kč v rámci odboru ekonomického
o zapojené příjmy z prodeje majetku a jejich využití ve výdajích na navýšení výkupů pozemků.
Jedná se o příjmy z prodeje:
- pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK dne 5. 2. 2018. Jedná se o prodej
nemovitostí v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí a k.ú. Hošťálková za částku 6,90 tis. Kč;
- pozemku – oblast zdravotnictví – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK dne 5. 2. 2018. Jedná se
o prodej nemovitosti v k.ú. Uherské Hradiště za částku 266,74 tis. Kč.

ZZK/0003/2018 – Přesun prostředků rozpočtu z odboru zdravotnictví do rozpočtu
odboru investic
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 32 693 tis. Kč z rozpočtu odbor zdravotnictví
do rozpočtu odbor investic, kdy dochází k přesunu závazného ukazatele – „Úpravy majetku ZK pronajatého
nemocnicím“ v souvislosti se vznikem nového oddělení evidence a správy majetku na odboru investice a
přesunem agendy z odboru zdravotnictví.
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