ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0518-18Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
25. 6. 2018
ZZK/0007/2018 – Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2017
Rozpočtové opatření řeší rozdělení volných prostředků hospodaření z minulých let dle požadavků
jednotlivých odborů KÚ ve výši 248 967,57 tis. Kč, zapojení vratek dotací poskytnutých z rozpočtu Zlínského
kraje za rok 2017 ve výši 11 385,45 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků z roku 2017 ve výši
5 649,50 tis. Kč (výsledek hospodaření podnikatelské činnosti a prostředky depozitního účtu) a odvody ze
zisku SÚS ve výši 12 648 tis. Kč. Uvedené zdroje kryjí navýšení výdajů, a to u odboru dopravy a silničního
hospodářství ve výši 27 648 tis. Kč, u odboru sociálních věcí ve výši 2 830,38 tis. Kč, u odboru kultury a
památkové péče ve výši 900 tis. Kč, u odboru strategického rozvoje kraje ve výši 14 650 tis. Kč, u odboru
investic ve výši 52 455,11 tis. Kč, u odboru školství, mládeže a sportu ve výši 18 000 tis. Kč, u odboru
zdravotnictví ve výši 20 000 tis. Kč, odboru ekonomického 2 167,03 tis. Kč. Částka ve výši 140 000 tis. Kč se
převádí do rezervy roku 2019.
Dále rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2018, které byly provedeny na
základě žádostí jednotlivých odborů. Odbor Kancelář hejtmana upravuje rozpočet o 1 587,39 tis. Kč, odbor
Kancelář ředitele o 4 000 tis. Kč, odbor ekonomický o 10 325 tis. Kč, odbor investic o 19 621,06 tis. Kč (SPZ
Holešov), odbor životního prostředí a zemědělství o 700 tis. Kč, odbor strategického rozvoje kraje
o 1 447,35 tis. Kč, odbor investic o 142 802 tis. Kč a o 143,66 tis. Kč, odbor řízení dotačních programů
o 20 200 tis. Kč (úprava příjmů a výdajů a přesun výdajů do následujících let – Transformace sociálních
služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve ZK II).
Současně rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 51 970,40 tis. Kč do roku
2019 z důvodu zajištění financování akcí, u kterých došlo k posunu termínu jejich realizace.

ZZK/0008/2018 – Školství - fond investic, rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru
školství, mládeže a sportu ve výši 8 774 tis. Kč na zajištění finančního krytí akcí "ZUŠ Uherské Hradiště vybavení interiéru" a "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava zdravotechniky“ (dodatek č. 1 investičního
záměru č. 1410/150/02/18 – 01/04/18 byl schválen Radou ZK dne 7. 5. 2018, číslo usnesení 0337/R12/18).
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