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Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 20. 4. 2018 do 4. 6. 2018
RZK/0093/2018 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
1. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber) na
ovocných stromech, na pozemku p.č. 16/3 v katastrálním území Polichno, ve vlastnictví pana
Vladimíra Konečného, bytem …., ve výši 1,52 tis. Kč. (bylo anonymizováno)
2. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber) na
ovocných stromech, na pozemku p.č. 111 v katastrálním území Ludkovice, ve vlastnictví paní Ing.
Věry Ivanovské a pana Jaroslava Ivanovského, oba bytem …, ve výši 9,13 tis. Kč. (bylo
anonymizováno)
3. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber) na
ovocných stromech, na pozemku st. p.č. 98 v katastrálním území Ludkovice, ve vlastnictví pana Ing.
Františka Janíčka, bytem …, ve výši 11,25 tis. Kč. (bylo anonymizováno)
4. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na rybách, na
pozemcích p.č. 301/4 a 301/9 v katastrálním území Krhová, ve vlastnictví paní Heleny Švachové,
bytem …, ve výši 47,79 tis. Kč. (bylo anonymizováno).
5. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na rybách, na
pozemcích p.č. 16074/4 a 16074/33 v katastrálním území Hovězí, ve vlastnictví Českého rybářského
svazu – MO Vsetín, IČ 18050506 se sídlem Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín ve výši 31,87 tis. Kč.

RZK/0094/2018 – Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji II“ v souvislosti s připravovaným schválením
projektového rámce a připravovanou projektovou žádostí v rámci vyhlášené výzvy č. 30_18_008
z Operačního programu potravinová a materiální pomoc. Předmětem projektu je zajistit ve školním roce
2018/2019 stravování pro děti v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol na území Zlínského kraje.
Výše podpory představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, tj. 1 467,58 tis. Kč. Způsobilé výdaje projektu
budou z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je
MPSV. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 20 Kč vzniklo z důvodu zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů
EU a SR na celé Kč a je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0095/2018 – 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 v celkové výši 1 832,58 tis. Kč, a to na rozvojový program "Excelence
základních a středních škol - modul SŠ" (1 484,75 tis. Kč) a dotaci na projekty v rámci OP VVV
(347,83 tis. Kč). Rozdíl ve výši 1,40 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0096/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 303 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“. Navyšované
výdaje jsou v podobě investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele. Důvodem těchto změn je navýšení
celkových nákladů akce. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových nákladů o 303 tis. Kč, které je
kryto navýšením podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z OPŽP a podíl vlastních zdrojů PO zůstávají beze
změn.

RZK/0097/2018 – Kultura - dodatek investičního záměru Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“. U této
akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů celkem o 2 431 tis. Kč a to v podobě návratné finanční
výpomoci - investiční o 2 151 tis. Kč a investičního příspěvku o 280 tis. Kč. Současně dochází ke snížení
příjmů v podobě vratky NFV o 2 151 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 280 tis. Kč se
převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je změna celkových
nákladů a zdrojů akce. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 1 531 tis. Kč,
předpokládané výše dotace z IROP o 1 312 tis. Kč, podílu ZK o 280 tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů PO
o 61 tis. Kč. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů u této akce celkem o 5 178 tis. Kč. Jde
o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci
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v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0098/2018 – Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové
organizace Zlínského kraje - investiční záměr; aktualizace SDP
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 968 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic,
a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Společný nákup automobilů pro ZK a PO“,
z důvodu zajištění finančního dokrytí akce „Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové
organizace Zlínského kraje“ (investiční záměr č. 1422/140/03/08). V ZZK dne 23. 4. 2018 bylo převedeno
18 000 tis. Kč na krytí uvedeného investičního záměru, který byl dne 20. 4. 2018 předložen Radě ZK ke
schválení.

RZK/0099/2018 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR ze státního
rozpočtu dle §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím MK č. j. 19746/2018 OM bylo z programu Kulturní aktivity – podpora projektů
k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) schváleno 195 tis. Kč na projekt:
„Nová doba - nový život, meziválečná architektura v lázních Luhačovice“
b) 14|15 Baťův institut, p. o.
Rozhodnutím MK č. j. MK-S 1761/2018 – ORNK bylo z programu Podpora regionálních kulturních tradic –
Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)
schváleno 50 tis. Kč na projekt „Videomappingová projekce k 100. výročí založení Československa“.
c) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím MK č. j. 18591/2018 OM bylo z programu Kulturní aktivity – Podpora projektů
k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) schváleno 238 tis. Kč na projekt:
„Muzeum staré jako Československo“
d) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
- Rozhodnutím MK č. j. 18147/2018 – OULK-OLK bylo schváleno 25 tis. Kč na projekt „Vzdělávání
knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi,
- Rozhodnutím MK č. j. 3-124 MK-S 2600/2018 – OULK bylo schváleno 11 tis. Kč na projekt „Knihovna
21. století (K21),
- Rozhodnutím MK č. j. 18817/2018 – OULK-OLK bylo schváleno 34 tis. Kč na projekt „Doplňování
vybraných záznamů článků do databáze ANL,
- Rozhodnutí MK č. j. 2-005/MK-s 1890/2018 z OULK z dotačního řízení „Knihovna 21. století na rok 2018“
na projekt „nákup zvukových knih“ ve výši 15 tis. Kč.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK ČR, tj. státním
rozpočtem za rok 2018 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0100/2018 – Dotace ze státního rozpočtu z programu „Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti pro rok 2018“
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ze státního rozpočtu z programu "Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2018" v rozpočtu 2018 na období leden – prosinec 2018.

RZK/0101/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 3. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ v celkové výši
6 307,18 tis. Kč, přesun v přímých vzdělávacích výdajích mezi krajskými a obecními školami vzhledem
k rozpisu rozpočtu na rok 2018 ve výši 145 355,37 tis. Kč a zapojení dotací na projekty z OP VVV v celkové
výši 3 003,31 tis. Kč. Rozdíl ve výši 5,20 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0102/2018 – Školství - fond investic, investiční příspěvek, rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší převod finančních provozních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství,
mládeže a sportu ve výši 500 tis. Kč do investičních na nákup klavíru pro ZUŠ Uherské Hradiště.
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RZK/0103/2018 – Zdravotnictví - KM a UHN nemocnice - změny plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 775 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z neinvestičních výdajů do investičních závazného ukazatele „Úpravy majetku pronajatého
nemocnicím“, z důvodu zajištění finančního krytí investičního záměru akce „Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – Rekonstrukce ústředního vytápění v budově Ubytovny Na Nožkách“ (2 403 tis. Kč) a krytí technického
zhodnocení „UHN – Budova kuchyně na parcele číslo 2637 k. ú. Uherské Hradiště – vybudování krycí stěny
na snížení nadlimitní hlučnosti vzduchotechnického zařízení“ (372 tis. Kč), v souladu se změnou č. 2 plánu
oprav a technického zhodnocení u nemovitostí Zlínského kraje pronajatých Uherskohradišťské nemocnici a.
s. na rok 2018, který byl dne 7. 5. 2018 společně s investičním záměrem předložen Radě ZK ke schválení.

RZK/0104/2018 – Školství - dodatky investičních záměrů
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 572 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to v rámci akce „OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín“, kdy dochází k přesunu z investičních
transferů do neinvestičních v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce „OA TB a VOŠE Zlín –
rekonstrukce rozvodů vody a topení“, na základě dopracování projektové dokumentace akce. Dodatek
investičního záměru akce byl předložen 7. 5. 2018 Radě ZK ke schválení.

RZK/0105/2018 – Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu
Zlínského kraje
1. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele, z důvodu
navýšení celkového objemu osobních výdajů a příslušenství platů ve výši 2 467 tis. Kč.
2. Dále rozpočtové opatření upravuje v rámci Zaměstnaneckého fondu přesun prostředků z příspěvku na
stravování a rezervy fondu na osobní účty zaměstnanců ve výši 1 034 tis. Kč.

RZK/0106/2018 – Zdravotnictví - projektová příprava investičních akcí
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 300 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „VS nemocnice – objekt K –
hemodialýza“, z důvodu zajištění finančního krytí projektové přípravy investiční akce "Vsetínská nemocnice
a.s. – objekt K – hemodialýza" před schválením investičního záměru. Dne 7. 5. 2018 bylo Radě ZK
předloženo ke schválení zařazení dané akce do střednědobého plánu reprodukce majetku ZK, odsouhlasení
zahájení projektové přípravy, a tím zahájení realizace akce.

RZK/0107/2018 – Sociální služby - investiční záměr
Rozpočtové opatření řeší ponížení příjmů odboru sociálních věcí, a to odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín ve výši 3 500 tis. Kč a přesun v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu
zajištění finančního krytí akce „Sociální služby Vsetín - DS Jasenka – parkové úpravy“ v souladu s IZ
č. 1390/100/01/18, který byl dne 7. 5. 2018 předložen Radě ZK ke schválení. Na ponížení odvodu z fondu
investic jsou použity finanční prostředky rozpočtu odboru investic (akce „Sociální služby Vsetín“) určené na
financování dané akce. Akce bude financována jak prostředky FI příspěvkové organizace, tak investičním
příspěvkem a příspěvkem na provoz z rozpočtu odboru investic.

RZK/0108/2018 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
1. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na rybách, na
pozemcích p. č. 304/4 v katastrálním území Křivé, ve vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s., místní
organizace Valašské Meziříčí, IČ 18050476, se sídlem Podlesí 279, Valašské Meziříčí ve výši
44,21 tis. Kč.
2. Finanční prostředky ze SR na proplacení náhrady škody vydrou říční (Lutra lutra) na rybách, na
pozemcích p. č. 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 243/2, 243/6, 243/7, 243/8, v katastrálním území Poličná, ve
vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Valašské Meziříčí, IČ 18050476, se
sídlem Podlesí 279, Valašské Meziříčí ve výši 54,09 tis. Kč.

RZK/0109/2018 – Projekt "Podpora biodiverzity v evropsky významných lokalitách
soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje"
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů,
u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“. Příjmy se v roce
2018 snižují celkem o 1 700 tis. Kč a výdaje se snižují celkem o 1 048,51 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci
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rozpočtu projektu v roce 2018 ve výši 651,49 tis. Kč bude kryto použitím volných prostředků z minulých let.
Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů projektu a změny míry financování
(původní míra podpory 85 % dotace, 15 % vlastní zdroje, nově 100 % dotace), a to v návaznosti na
dopracování a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace. Celkové výdaje projektu za období 2018
až 2022 se snižují o 33,11 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané výše dotace se navyšují
o 2 066,89 tis. Kč a celkový podíl ZK se snižuje o 2 100 tis. Kč.

RZK/0110/2018 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR,
změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, navýšení závazného objemu
ostatních osobních nákladů
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR ze státního
rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Rozhodnutím MK č. j. MK-S 1786/2018 ORNK bylo
z programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018
spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) schváleno 100 tis. Kč na projekt „Publikace Zlínsko na cestě
od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu.“
b) Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Rozhodnutím MK č. j. MK 17 420/2018 ORNK/ZMA bylo z programu
Zájmové kulturní-mimoumělecké aktivity schváleno 51 tis. Kč na projekt „Babi, dědo, mámo, táto, pojďme
bádat, stojí to za to!“
c) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.Rozhodnutím MK č. j. MK-S 12048/2017 OULK bylo
z programu Kulturní aktivity schváleno 300 tis. Kč na projekt „Prostor Zlín“.
d) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. Rozhodnutím MK č. j. MK-S 1775/2018 – ORNK bylo
z programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018
spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) schváleno 50 000,- Kč na projekt „100 let v živých obrazech“.
Poskytnuté fin. prostředky jsou přísně účelové a podléhají fin. vypořádání z MK, tj. státním rozpočtem za rok
2018 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny fin. vypořádání vztahů se státním
rozpočtem.

RZK/0111/2018 – Projekt podpory třídění komunálních odpadů
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmové i výdajové části odboru životního prostředí a zemědělství roku
2018 o částku 242 tis. 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 rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků určených na podporu třídění odpadů ve
Zlínském kraji ve výši 240 tis. Kč z akce „Podpora separace a sběru odpadů“ na akci „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 tis. Kč. Odměňovány jsou vždy první
tři obce ve čtyřech velikostních kategoriích dle počtu obyvatel a to jednotlivě od 1. místa ve výši 30 tis. Kč,
20 tis. Kč a 10 tis. Kč. Dohromady tedy 4 x 60 tis. Kč tj. 240 tis. 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.

RZK/0112/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o dotaci na
projekty v rámci OP VVV v celkové výši 563,58 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu
odboru školství, mládeže a sportu z důvodu mylně zaslaného avíza z MŠMT týkající se dotací v rámci OP
VVV ve výši 2 053,48 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2,40 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.
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RZK/0113/2018 – Školství - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
70 tis. Kč z neinvestičních příspěvků do investičních na nákup cimbálu pro ZUŠ Uherský Ostroh.

RZK/0114/2018 – Školství - zařazení projektové přípravy do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 600 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů u akce „Střední průmyslová škola Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“, a to
v podobě investičního příspěvku zřizovatele. Tyto finanční prostředky budou použity k financování projektové
přípravy této akce v souvislosti s připravovanou výzvou č. 100 z Operačního programu Životní prostředí.
Zdrojem krytí jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
Předpokládané náklady na projektovou přípravu u této akcí činí 600 tis. Kč.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“ celkem o 8 117,57 tis. Kč.
Jde o dotaci z Integrovaného regionálního OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové
organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0115/2018 – Záměr výstavby nové nemocnice ve Zlínském kraji
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč v rámci závazného ukazatele
rozpočtu odboru investic (Zabezpečení realizace investiční výstavby) z investičních výdajů do
neinvestičních, z důvodu předpokládaného čerpání výdajů na studie, odborné konzultace.

RZK/0116/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic na zajištění
finančního krytí investičních záměrů:
- přesun finančních prostředků ve výši 6 914 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na
akci „OU a ZŠ Holešov“, z důvodu zajištění finančního krytí akce „OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce
kuchyně“ v souladu s investičním záměrem akce (IZ č. 1428/150/04/18)
- přesun finančních prostředků ve výši 310 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci
„Gymnázium Zlín – zázemí pro památník T. Bati“, z důvodu finančního krytí dodatku č. 1 IZ akce
„Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“ (IZ č. 1376/150/09/17-01/05/18)
- přesun finančních prostředků ve výši 12 158 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“
(8 552 tis. Kč) a z akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm“ (3 606 tis. Kč) na akci „ISŠ-COP Val. Mez. –
Sportovní hala“ (623 tis. Kč), na akci „SPŠ a OA Uherský Brod“ (4 110 tis. Kč) a na akci „SŠ prům., hotel. a
zdr. Uherské Hradiště“ (7 425 tis. Kč) z důvodu zajištění finančního krytí investičních záměrů akcí „ISŠCOP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“ (IZ č. 1405/150/02/18), „SPŠ a OA Uherský Brod –
rekonstrukce sociálních zařízení“ (IZ č. 1429/150/04/18) a „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště – vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář“ (IZ č. 1431/150/05/18).

RZK/0117/2018 – Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském
kraji"
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u projektu
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“ v návaznosti na předkládané schválení
projektového rámce a připravovanou projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy č. 030_18_080
z Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je nastavení strategického řízení a zavedení
chytré veřejné správy na území Zlínského kraje (realizací dojde k zajištění zpracování sektorových
koncepčních dokumentů a k nastavení ucelené strategie). Předpokládaný rozpočet projektu je 10 105 tis. Kč,
z toho 10 000 tis. Kč způsobilé výdaje a 105 tis. Kč nezpůsobilé výdaje na zpracování projektové žádosti.
Projekt bude realizován v letech 2019-2021, výdaj za zpracování projektové žádosti vznikne v roce 2018.
Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů v roce 2018 ve výši 105 tis. Kč
je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0118/2018 – Vrbětice - rozpočtové opatření, smlouva
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 603,71 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z VPS na krytí nákladů spojených s poskytnutím
věcné a osobní pomoci v areálu muničního skladu ve Vlachovicích. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí

5/8

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0518-18Z-P02

výdajů vzniklých Vojenskému technickému ústavu, s.p. při poskytování věcné a osobní pomoci složkám IZS
dle rozhodnutí velitele zásahu v souladu s § 19 a § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému.

RZK/0119/2018 – Doprava - Plán čerpání financí z IROP na rok 2018 - změna č. 2
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018 z 211 419,41 tis. Kč
o 20 851 tis. Kč na celkovou částku Kč 232 270,41 tis. Kč (po zaokrouhlení 232 270 tis. Kč). Jedná se
o účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na stavební akce Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, zařazené do Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Rozpočtové opatření zahrnuje platby ex post plánované v roce 2018.
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 je zpracováno dle struktury nákladů a v souladu se
střednědobým plánem investic, který je přílohou jiného materiálu DOP.
Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 232 270 tis. Kč je složena z těchto akcí:
1. 35 523 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 9 086 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. 26 122 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Huslenky, průjezdní úsek“
4. 17 262 tis. Kč na projekt „Silnice II/498 Dolní Němčí – Slavkov“
5. 54 056 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“
6. 21 112 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
7. 17 284 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
8. 30 974 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“
9. 20 851 tis. Kč na projekt „Silnice III/49018 Zlín, Vršava – Jižní Svahy“.

RZK/0120/2018 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 15 282 tis. Kč v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru
řízení dotačních programů, u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení účelového příspěvku na provoz
o 95 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 935 tis. Kč, návratné finanční výpomoci investiční
o 17 188 tis. Kč a zvýšení investičního příspěvku o 2 936 tis. Kč. K těmto změnám dochází z důvodu
upřesnění prováděných stavebních úprav po doprojektování a posunu realizace akce. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK v roce 2018 činí celkem 15 282 tis. Kč. Zvýšení podílu ZK v roce 2018 činí 2 841 tis. Kč a je
kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Finanční prostředky ve výši
18 123 tis. Kč se převádí do roku 2019 za účelem navýšení a posunu čerpání návratné finanční výpomoci.
V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 8 567 tis. Kč, dotace z IROP o 1 763 tis. Kč, podílu
PO o 2 505 tis. Kč a podílu ZK o 4 299 tis. Kč.

RZK/0121/2018 – Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Návratná
finanční výpomoc, souhlas zřizovatele
Rozpočtové opatření řeší poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 637 tis. Kč Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace z rozpočtu odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje na
přípravu a realizaci aktivit spojených s vytvoření muzejní expozice Kabinet Dušana S. Jurkoviče v Muzeu
luhačovického Zálesí, a také na realizaci Odborného semináře k 150. výročí narození Dušana
S. Jurkoviče (28. 8. 2018) v Luhačovicích.

RZK/0122/2018 – Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR,
změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, změny Fondů investic
příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR ze státního
rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím MK č. j. MK-S 12043/2017 OULK bylo z programu Kulturní aktivity schváleno 100 tis. Kč na
projekt „Kdo se rád dívá“.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK ČR, tj. státním
rozpočtem za rok 2018 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
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vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0123/2018 – Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR,
změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, změny Fondů investic
příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší:
1. Zapojení odvodu z Fondu investic Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, ve výši
117 tis. Kč do rozpočtu Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, na úhradu studie
proveditelnosti, jejíž zpracování je nezbytné při realizaci investiční akce Výstavba vzdělávacího
výzkumného a inovačního střediska pro mladé.
2. Zapojení odvodu z Fondu investic Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, ve výši
180 tis. Kč do rozpočtu odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje, z důvodu pořízení nového
automobilu, na jehož financování se PO podílí.
3. Zapojení odvodu z Fondu investic 14|15 Baťova institutu, příspěvková organizace, ve výši 100 tis. Kč
do rozpočtu odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje, z důvodu pořízení nového
automobilu, na jehož financování se PO podílí.

RZK/0124/2018 – Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
1. Finanční prostředky ze státního rozpočtu na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber)
na jabloňovém sadu, na pozemku půdního bloku 3504/1 v katastrálním území Nedakonice,
obhospodařovaném společností ZEAS Nedakonice, a.s., IČ 25308254 se sídlem Nedakonice 152, 687 38
Nedakonice, ve výši 145,11 tis. Kč
2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu na proplacení náhrady škody bobrem evropským (Castor fiber)
na lesním pozemku, na pozemku p.č. 1746/1 a 1836 v katastrálním území Chropyně v nájmu
Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., IČ 01559109 se sídlem Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, ve
výši 25,03 tis. Kč

RZK/0125/2018 – Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 4 810,48 tis. Kč na přímé vzdělávací výdaje škol dle 4.
úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ (4 081,57 tis. Kč), dotaci v rámci OP VVV (678,92 tis. Kč) a dotaci na
kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin (50 tis. Kč). Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením
dílčích částek dotace – OP VVV.

RZK/0126/2018 – Změny financování projektů z dotačních programů v roce 2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“. U této
akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů celkem o 16 tis. Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 15 tis. Kč a investičního příspěvku o 1 tis. Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě
vratky NFV o 15 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 1 tis. Kč se převádí se na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem je změna podílu investičních a neinvestičních
výdajů i zdrojů akce. V rámci celé akce dochází ke snížení podílu ZK o 1 tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů
PO o 1 tis. Kč, celkové náklady a předpokládaná výše dotace z IROP se nemění. Současně u této akce
dochází k úpravě příjmů a výdajů u položek dotace z IROP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné
příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů
o 1 032,68 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce “Muzeum Kroměřížska, p. o.
- Revitalizace budov a expozic“. Navyšované příjmy jsou v podobě vratky návratné finanční výpomoci od
příspěvkové organizace. Obdržená dotace z IROP v roce 2018 je vyšší oproti původní kalkulaci.
Vzniklé kladné saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 032,68 tis. Kč se převádí do roku 2019 za účelem snížení
příjmů. U této akce nedochází k překročení závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové
náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).

RZK/0127/2018 – Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního
programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z akce "Projekt ZK - Prevence kriminality" na akci "Projekty MPSV" v souvislosti s
přípravou projektu ZK - Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018. Tento projekt bude podán do vyhlášené výzvy
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MPSV ČR – Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. V rámci projektu bude kraj
realizovat aktivity, které podpoří aktivní život seniorů, jejich informovanost, vzájemné setkání a posilování
kontaktů, jak formou krajské konference, tak společně s konkrétními seniorskými organizacemi v kraji.

RZK/0128/2018 – Zapojení dotace z MF ČR na volby do Senátu Parlamentu ČR do
rozpočtu ZK
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MF ČR v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce
2018 dle rozhodnutí č. j. MF-11893/2018/1201-2.

RZK/0129/2018 – Školství - investiční záměry
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce
„Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna pro výuku
přírodovědných předmětů“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení účelového příspěvku na provoz
o 53 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 471 tis. Kč a ke zvýšení návratné finanční výpomoci
investiční o 524 tis. Kč. K těmto změnám dochází z důvodu upřesnění prováděných stavebních úprav a
pořizovaného vybavení po doprojektování. V rámci celé akce dochází ke zvýšení podílu PO o 53 tis. Kč a
snížení podílu ZK o 53 tis. Kč. Celkové výdaje ani předpokládaná dotace z IROP se nemění.
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