ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0733-18Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 11. 6. 2018 do 27. 8. 2018
RZK/0130/2018 – Školství - financování projektu příspěvkové organizace
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů,
u akce „Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí“. U této akce dochází ke snížení výdajů celkem
6 tis. Kč následovně:
a) zvýšení návratné finanční výpomoci investiční o 88 tis. Kč,
b) snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 94 tis. Kč,
c) zvýšení investičního příspěvku o 10 tis. Kč,
d) snížení účelového příspěvku na provoz o 10 tis. Kč.
U této akce dále dochází dále ke snížení příjmů o 6 tis. Kč v podobě vratky návratné finanční výpomoci.
K těmto změnám dochází po realizaci výběrových řízení a vysoutěžení konečných nabídkových cen a z toho
vyplývající změně podílu NIV a INV výdajů. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů a
předpokládané výše dotace z IROP o 6 tis. Kč, podíly vlastních zdrojů PO a ZK se nemění.

RZK/0131/2018 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ze SR na proplacení náhrady škody vydrou říční
(Lutra lutra) na rybách, na pozemku p. č. 1453/2 v katastrálním území Pozlovice, ve vlastnictví Rybářského
svazu Luhačovické Zálesí, IČ 48471810 se sídlem Pozlovice 30, 763 26 Luhačovice ve výši 87,35 tis. Kč.

RZK/0132/2018 – Dotace na konání voleb v obci Lhotsko
Rozpočtové opatření u odboru Kancelář ředitele, řeší úpravu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a
konáním voleb do obecního zastupitelstva obce Lhotsko, které jsou hrazeny z neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu (Ministerstva financí ČR). Na základě skutečného čerpání dochází k přesunu částky
0,81 tis Kč z příslušenství mezd zaměstnanců (zdravotní pojištění) na osobní výdaje (platy), celkový objem
výdajů zůstává nezměněn.

RZK/0133/2018 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“)
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) Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Rozhodnutím MK č. j. MK-S 1792/2018 OM/ bylo z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit
v muzejnictví, tematicky okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných
v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) schváleno 140 tis. Kč na projekt „Edukační a inspirační
zóny s aktivitami ke stálé expozici Prostor Zlín.“
b) Muzea Kroměřížska, p. o.
Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 34149/2018 OPP bylo z programu Havarijní program v roce 2018 schváleno
200 tis. Kč účelově určených na úhradu nákladů spojených s obnovou NKP - větrný mlýn ve Velkých
Těšanech
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2018 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finanční vypořádání
vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0134/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o dotaci na
projekt v rámci OP VVV ve výši 781,09 tis. Kč a o finanční prostředky pro soukromé školy na 3. čtvrtletí 2018
ve výši 11 001 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotace – OP VVV.

RZK/0135/2018 – Nákup osobního automobilu
Rozpočtové opatření řeší zajištění finančních prostředků na krytí smlouvy na dodávku 1 osobního
automobilu od společnosti SAMOHÝL MOTS a.s., kdy dochází k přesunu prostředků z rezervy odboru
ekonomického do rozpočtu odboru Kancelář ředitele.
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RZK/0136/2018 – Školství - změny investičních záměrů příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 734 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce “Střední průmyslová škola Otrokovice - Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a
výtahu“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční
o 1 183 tis. Kč, snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 259 tis. Kč, ke zvýšení výdajů v podobě
investičního příspěvku o 450 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 258 tis. Kč. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK ve výši 734 tis. Kč je převáděno na akci „Financování“ za účelem snížení příjmů roku 2019.
Důvodem je snížení způsobilých výdajů a tedy i předpokládané výše dotace z IROP poskytovatelem dotace
v procesu posuzování projektové žádosti. V rámci celé akce dochází ke snížení předpokládané výše dotace
z IROP o 1 442 tis. Kč, navýšení vlastních zdrojů školy o 734 tis. Kč, podílu ZK o 708 tis. Kč. Celkové výdaje
se nemění.
Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů,
u akce „Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory“. U této akce dochází ke snížení výdajů
v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 474 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné
finanční výpomoci o 237 tis. Kč. K těmto změnám dochází po vysoutěžení konečných nabídkových cen a
z toho vyplývajícího snížení celkových výdajů a změně podílu NIV a INV výdajů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK
ve výši 237 tis. Kč je převáděno na akci „Financování“ za účelem snížení příjmů roku 2019. V rámci celé
akce dochází ke snížení celkových výdajů o 510 tis. Kč, předpokládané výše dotace z IROP o 444 tis. Kč a
vlastních zdrojů PO o 66 tis. Kč. Podíl ZK se nemění.

RZK/0137/2018 – Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 280,64 tis. Kč v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským
krajem“. U akce dochází v roce 2018 ke snížení investičních výdajů o 280,64 tis. Kč a jejich přesunu do roku
2019. Důvodem této změny je posun realizace části aktivit do roku 2019. V rámci celé akce dochází ke
zvýšení celkových výdajů o 568 tis. Kč, ke snížení dotace z IROP o 5 057 tis. Kč a zvýšení podílu ZK
o 5 625 tis. Kč.

RZK/0138/2018 – Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 000 tis. Kč v rámci
odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na zabezpečení výplaty státního příspěvku
pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV-2018/5838-231/2.

RZK/0139/2018 – Zdravotnictví - UHN a VSN nemocnice – investiční akce
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů o 238,03 tis. Kč u akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. –
ubytovna Stará Tenice – Realizace úspor energie“. Důvodem je uvolnění finančního krytí smlouvy o přeložce
distribuční soustavy u této nerealizované akce ve výši 234,03 tis. Kč a úspora výdajů ve výši 4 tis. Kč za
úhradu správního poplatku za vydání stavebního povolení. Veškeré nečerpané finanční prostředky se
převádí v rámci Fondu ZK na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0140/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“. V souvislosti se schvalovaným dodatkem č.3 investičního
záměru u této akce dochází v roce 2018 ke změně poměru investičních a neinvestičních výdajů po
vysoutěžení cen stavebních prací a dodávek vybavení učeben, a to navýšení výdajů v podobě návratné
finanční výpomoci investiční o 163 tis. Kč, snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční
o 163 tis. Kč, ke zvýšení investičního příspěvku o 20 tis. Kč a snížení účelového příspěvku na provoz
o 20 tis. Kč. Celkem u této akci dochází ke zvýšení nákladů po vysoutěžení o 146 tis. Kč, které jsou kryty
z rozpočtu PO. Předpokládaná výše dotace z IROP a podíl ZK se nemění.

RZK/0141/2018 – Kultura - účelové neinvestiční dotace z MK ČR
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“)
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

2/9

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0733-18Z-P02

Muzea Kroměřížska, p. o. Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 41297/2018 OPP bylo z programu Program péče o
vesnické rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2018 schváleno 185 tis. Kč účelově určených
na obnovu kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 65, rejstř. ÚSKL 17145/7-7075, v rozsahu těchto
prací: obnova nosných konstrukcí usedlosti včetně odvodnění a další s tím související stavební práce.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, 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/0142/2018 – 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 4 593,04 tis. Kč na přímé vzdělávací výdaje škol dle 5.
úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ (1 615,53 tis. Kč) a dotaci v rámci OP VVV (2 977,52 tis. Kč). Rozdíl
ve výši 7,60 vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0143/2018 – Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 434,13 tis. Kč
v rámci odboru Kancelář hejtmana a odboru zdravotnictví o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS na
úhradu mimořádných výdajů za provedení zimní údržby v období 1. 12. 2017 – 5. 12. 2017 Správě a údržbě
silnic Zlínska, s. r. o. a mimořádných výdajů vzniklých v období od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2017 Zdravotnické
záchranné službě Zlínského kraje v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádné události po výbuších munice v areálu VTÚ, s. p. ve Vlachovicích – Vrběticích.

RZK/0144/2018 – Veřejná zakázka "Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy
pro zřízení oddělení se zvláštním režimem – dodávka interiéru"
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce „Domov
pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ spočívající v přesunu
INV výdajů v celkové výši 692,01 tis Kč do NIV výdajů. K těmto změnám dochází v souvislosti s
realizovaným výběrovým řízením na dodavatele vybavení do upravovaných prostor.

RZK/0145/2018 – Investiční akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje“
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje“ v souvislosti s ukončením realizace
projektu a Závěrečnou zprávou o ukončení projektu. Plánované rozpočtované celkové příjmy v podobě
dotace nebyly naplněny o 2,59 tis. Kč (po zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU, SR a ZK na celé
Kč nenaplněná částka rozpočtu činí 2,59 tis. Kč). Plánované rozpočtované celkové výdaje byly ve
skutečnosti nedočerpány o 3,48 tis. Kč (po zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU, SR a ZK na celé
Kč nedočerpaná částka rozpočtu činí 3,48 tis. Kč). Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v celkové výši 0,88 tis. Kč je
převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0146/2018 – Zdravotnictví - UH nemocnice – centrální objekt
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši 3 800 tis. Kč, a to
z akce „UH nemocnice – centrální objekt II. etapa“, na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby
(1 798 tis. Kč) a do rozpočtu odboru ekonomického do akce „Rezerva“ (2 002 tis. Kč). Uvedený přesun je
v souladu s dodatkem č. 5 investičního záměru akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekty
II. etapa – Infrastruktura“, v rámci něhož dochází mimo jiné ke snížení nákladů akce v návaznosti
na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavby. Dodatek investičního záměru byl předložen dne
9. 7. 2018 Radě ZK ke schválení.

RZK/0147/2018 – Projekt „Implementace Krajského akčního plánu
vzdělávání pro území Zlínského kraje“ - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

rozvoje

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“.
U tohoto projektu dochází v roce 2018 ke snížení výdajů o 2 509,71 tis. Kč a snížení příjmů
o 12 866,16 tis. Kč a jejich převodu do dalších let k zajištění financování projektu. Saldo ve výši
10 356,44 tis. Kč je kryto použitím volných prostředků z minulých let. Ke změnám dochází z důvodu snížení
výdajů při posuzování Žádosti o podporu a s tím i adekvátně příjmu v podobě dotace a dále z důvodu
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prodloužení lhůty při posuzování Žádosti dochází k posunu termínu pro obdržení zálohových plateb projektu
ze strany poskytovatele dotace a následně posunu termínů předkládání jednotlivých Žádostí o platbu.
U tohoto projektu dochází celkem ke snížení výdajů o 3 866 tis. Kč, snížení příjmů v podobě dotace
o 3 673 tis. Kč a snížení podílu ZK o 193 tis. Kč.

RZK/0148/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků ve výši 5 791 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (1 791 tis. Kč) a z akce „Oblast školství“ (4 000 tis. Kč) na akci
„SOU Valašské Klobouky“ (5 065 tis. Kč) a akci „Gymnázium L. Jaroše Holešov“ (726 tis. Kč), z důvodu
zajištění finančního krytí investičních záměrů akcí „SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce slaboproudých
rozvodů“ (267 tis. Kč), „SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce opěrné zídky“ (4 798 tis. Kč) a „Gymnázium
L. Jaroše Holešov – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“ a přesun finančních prostředků ve výši
1 637 tis. Kč v rámci závazného ukazatele rozpočtu odboru investic, a to akce „Gymnázium Rožnov p. R.“,
z investičních transferů do neinvestičních, v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce „Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace“. Investiční záměry a dodatek
investičního záměru akcí byly dne 9. 7. 2018 předloženy Radě ZK ke schválení.
2. snížení příjmů odboru školství, mládeže a sportu, a to odvodu z fondu investic příspěvkové organizace
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť ve výši 1 800 tis. Kč, a přesun v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu
zajištění finančního krytí investičního záměru akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Odstranění havarijního
stavu střechy 1. a 5. pavilonu školy“, který byl dne 9. 7. 2018 předložen Radě ZK ke schválení. Na
financování dané akce jsou použity finanční prostředky z akce „Domov pro seniory Lukov“ (3 978 tis. Kč) a
z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (473 tis. Kč).

RZK/0149/2018 – Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve
Zlínském kraji" - Program 2019
Rozpočtové opatření řeší přesun výdajů z roku 2018 do roku 2019 v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů, u projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“. Výdaje se v roce
2018 snižují o 2 000 tis. Kč a současně v roce 2019 navyšují o 2 000 tis. Kč, a to z důvodu vyhlášeného
dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb na období roku 2019. Vzniklé saldo v rámci
rozpočtu Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů v roce 2018 ve výši 2 000 tis. Kč se převádí do
dalších let. Celková výše finančního rámce se nemění.

RZK/0150/2018 – Školství – Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce “Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“. U této akce dochází ke snížení návratné
finanční vypomoci o 11 328 000 Kč. Tyto finanční prostředky se převádí k čerpání do roku 2019. Důvodem
této změny je navýšení celkových nákladů akce po vysoutěžení dodavatele stavby a posun ukončení
realizace akce do roku 2019. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových nákladů o 8 000 tis. Kč, podílu
ZK o 7 600 tis. Kč, podílu PO o 400 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace z OPŽP se nemění.

RZK/0151/2018 – Školství – investiční akce
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce “Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky“. U této akce
dochází ke zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 421 tis. Kč a snížení návratné finanční
vypomoci o 4 450 tis. Kč. Důvodem těchto změn je navýšení výdajů po vysoutěžení pořizované techniky,
opakování části výběrového řízení a posun ukončení realizace akce do roku 2019. Částka 421 tis. Kč je
kryta převodem výdajů v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Částka
4 450 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2019. V rámci celé akce dochází k navýšení celkových nákladů
o 421 tis. Kč, předpokládaná výše dotace z IROP a podíl PO se nemění, podíl ZK se zvyšuje o 421 tis. Kč.

RZK/0152/2018 – Fond ZK – Investiční dotace obci Ořechov
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč ve Fondu ZK z neinvestičních do
investičních výdajů u akce "Individuální podpora KH" na poskytnutí investiční dotace obci Ořechov na akci
Památník Dr. Jaroslava Němce v Ořechově.
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RZK/0153/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:
1. „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika
a Elektrikář“. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení výdajů o 1 007 tis. Kč v podobě návratné
finanční výpomoci – investiční a navýšení výdajů o 1 800 tis Kč v podobě investičního příspěvku.
Důvodem těchto změn je navýšení nákladů na stavební práce dle doplnění v projektové dokumentaci.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 807 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských
rozvojových projektů“ ve výši 1 800 tis. Kč a saldo ve výši 1 007 tis. Kč je kryto použitím volných
prostředků minulých let. V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových výdajů o 2 802 tis. Kč,
předpokládaná výše dotace IROP se nemění, podíl PO se zvyšuje o 1 002 tis. Kč a podíl ZK o
1 800 tis. Kč.
2. “SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a
přístavba budovy praktického vyučování“. U této akce dochází k navýšení výdajů o 1 251 tis. Kč
v podobě investičního příspěvku a snížení výdajů o 2 tis. Kč v podobě účelového příspěvku na provoz.
Důvodem těchto změn je navýšení ceny stavebních prací po vysoutěžení dodavatele stavby a vyplývající
úprava poměru INV a NIV výdajů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 249 tis. Kč je kryto převodem
výdajů v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci celé akce dochází
ke zvýšení celkových výdajů o 1 249 tis. Kč, předpokládaná výše dotace IROP a podíl PO se nemění,
podíl ZK se zvyšuje o 1 249 tis. Kč.

RZK/0154/2018 – Školství – OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny
Rozpočtové opatření řeší finančních prostředků ve výši 533 tis. Kč z rozpočtu odboru školství, mládeže a
sportu z akce „Příspěvky a dotace PO – školství“, do rozpočtu odboru investic, na akci „OA a VOŠ Valašské
Meziříčí“ a snížení odvodu z fondu investic ve výši 300 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí dodatku
č. 2 investičního záměru č. 1335/150/05/17 – 02/06/18 akce „OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“, který byl dne 9. 7. 2018 předložen Radě
ZK ke schválení.

RZK/0155/2018 – Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 795,04 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana a odboru zdravotnictví o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS na úhradu
mimořádných výdajů za provedení zimní údržby v období 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 Správě a údržbě silnic
Zlínska, s. r. o. a mimořádných výdajů vzniklých v období od 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 Zdravotnické
záchranné službě Zlínského kraje v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádné události po výbuších munice v areálu VTÚ, s. p. ve Vlachovicích – Vrběticích.

RZK/0156/2018 – Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje u odboru zdravotnictví
v důsledku přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, p.o.
ve výši 553,56 tis. 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 na počet 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 5 830,56 tis. Kč.
Zbývající část (5.227 tis. 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 553,56 tis. Kč.

RZK/0157/2018 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 37 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana u akce "Program - Dotace pro JSDHO ZK" z investičních do neinvestičních transferů pro
poskytnutí dotace pro obec Valašská Polanka na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO.
Obec si podala žádost o kombinovanou dotaci, protože předpokládala, že pořizovací cena dýchacích
přístrojů, které měla možnost z programové dotace RP12-18 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
zakoupit bude vyšší jak 40 tis. Kč. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách obec provedla poptávku u
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různých dodavatelů a byla vybrána firma, která dýchací přístroje dodala za cenu 32.580 Kč/kus, a tyto nelze
zaúčtovat jako investici. Změna bude řešena dodatkem k stávající smlouvě.

RZK/0158/2018 – Fond ZK – Investiční dotace Římskokatolické farnosti Francova
Lhota
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana u akce "Individuální podpora KH" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí
investiční dotace Římskokatolické farnosti Francova Lhota na rekonstrukci střechy kostela ve Střelné.

RZK/0159/2018 – Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ze SR na proplacení náhrady škody vlkem
obecným na hospodářských zvířatech: 1 ks telete ve vlastnictví paní Petry Stratilové, r.č. ..., bytem …………,
ve výši 23,80 tis. Kč.

RZK/0160/2018 – Kultura - účelová dotace z Ministerstva kultury ČR
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“)
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
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, p. o.
a) Rozhodnutím MK č. j. MK-S 11645/2017 ORNK/TLK-B bylo z programu Kulturní aktivity – Podpora
tradiční lidové kultury – kategorie B schváleno 75 tis. Kč na projekt „Výšivka na výřez z Uherskohradišťska
ze sbírek Slováckého muzea – vydání elektronického katalogu.“
b) Rozhodnutím MK č. j. 20-1007/2018-LK/ORNK bylo z programu Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové
kultury – kategorie A schváleno 80 tis. Kč na projekt „Digitální mapa tradiční kultury – pokračování projektu.“
c) Rozhodnutím MK č. j. MK 27780/2018 OM bylo z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit
v muzejnictví, tematicky okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných
v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) schváleno 98 tis. Kč na projekt „Oděv třikrát jinak.“
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, 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/0161/2018 – Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Smart
akcelerátor Zlínského kraje" a dodatek č. 2 k partnerské smlouvě
Partner v projektu Smart akcelerátor ZK pořizuje formou veřejné zakázky CRM systém. Původně měl být
tento systém pořízen jako investice. Při přípravě veřejné zakázky se ukázalo jako vhodnější pořídit systém
formou cloudového řešení neboli pořízení software jako služby a platit dodavateli poplatek za zavedení
systému a pak roční poplatky. Proto byl Řídící orgán OP VVV tj. MŠMT požádán o změnu v rozpočtu
projektu. Tato změna byla schválena 24. 04. 2018. Proto se mění plánované investiční příjmy ve výši
552,50 tis. Kč na neinvestiční příjmy. Celkový rozpočet projektu zůstává nezměněn.

RZK/0162/2018 – Kultura - účelová dotace z Ministerstva kultury ČR
Na základě usnesení č. 0514/R16/18 ze dne 18. 06. 2018 byl schválen ediční plán ZK, kde byla zařazena
finanční částka ve výši 140 tis. Kč na dofinancování publikace Muzea jihovýchodní Moravy, p.o. „Zlínsko na
cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu.“ Rozpočtové opatření řeší převedení těchto
finančních prostředků z odboru Kancelář hejtmana do rozpočtu odboru kultury a památkové péče. Finanční
částka bude poskytnuta formou příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně na dofinancování publikace.

RZK/0163/2018 – Sociální věci - individuální dotace
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
sociálních věcí z akce "Dotace na podporu aktivit v sociální sféře" a "Rezervy Fondu ZK" na akci
"Individuální podpora - Sociální věci" na realizaci projektu Ochrana a pomoc dětem v krizi ve Zlínském kraji
v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Rodinného centra Kroměříž, z.s.

RZK/0164/2018 – Zdravotnictví - KM a VS nemocnice – změny plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 347 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic,
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a to z neinvestičních výdajů do investičních u závazného ukazatele „Úpravy majetku pronajatého
nemocnicím“, z důvodu zajištění finančního krytí technického zhodnocení majetku, v souladu se změnou č. 2
plánu oprav a technického zhodnocení majetku, která byla předložena dne 20. 8. 2018 RZK ZK ke
schválení. Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč v souvislosti
s usnesením Rady ZK č. 0404/R13/18 ze dne 21. 5. 2018. Dochází k přesunu finančních prostředků z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na novou akci „Nová nemocnice ve ZK – posouzení“, z důvodu
potřeby odděleného sledování nákladů souvisejících se získáním maximálního množství relevantních
informací potřebných pro rozhodování samosprávy ZK o výstavbě nové nemocnice.

RZK/0165/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší:
1. Přesun finančních prostředků ve výši 10 493 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2018 do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 z důvodu zajištění finančního krytí akcí "SOŠ Luhačovice Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel" (dodatek č. 1 investičního záměru č. 1386/150/11/17-01/07/18) a
„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – stavební úpravy – 3. etapa“ (investiční záměr č.
1436/150/05/18-01/08/18).
2. Přesun finančních prostředků ve výši 944 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „SOŠ J. S.
Vsetín – revitalizace parku“, na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“, v souladu se změnou
struktury nákladů akce „SOŠ J. Sousedíka - Revitalizace parku“ (investiční záměr č. 1427/150/04/1801/08/18/S).

RZK/0166/2018 – Školství - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic ve výši 978,82 tis. Kč do
rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na zajištění finančního krytí strukturované kabeláže pro SŠ
oděvní a služeb Vizovice (474,82 tis. Kč) a na pokrytí snížení odvodu z fondů investic příspěvkových
organizací - SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem a - VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ
Kroměříž (504 tis. Kč).

RZK/0167/2018 – Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT v celkové výši 33 463,99 tis. Kč, a to na přímé vzdělávací výdaje škol dle 6. úpravy
rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ (19 597,33 tis. Kč, dotaci na vybavení poraden diagnostickými nástroji
(243 tis. Kč), dotaci na kulturní aktivity (30 tis. Kč), dotaci na vzdělávací programy paměťových institucí
(490 tis. Kč) a dotace na projekty v rámci OP VVV (3 103,66 tis. Kč).

RZK/0168/2018 – Mezinárodní projekt ve školství The SIP
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 64,18 tis. Kč a výdajů o 33,07 tis. Kč v rámci fondu ZK, odboru
řízení dotačních programů u projektu „The School Improvement Partnership Project“. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK ve výši 31,11 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2019. Důvodem je změna celkového
rozpočtu projektu a rozpočtu ZK dle Dodatku č. 1 Grantové smlouvy, která je promítnuta do schvalované
Změny projektového rámce č. 2. Oproti původním údajům došlo ke snížení rozpočtu celého projektu a
k navýšení rozpočtu pro ZK z důvodu odstoupení partnera z Turecka z realizace projektu. Navýšení
celkového rozpočtu pro ZK, tj. výdajů i příjmů v podobě grantu z programu ERASMUS + za dobu realizace
projektu činí 160,08 tis. Kč.

RZK/0169/2018 – Mezinárodní projekt ve školství The SENSE
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů a příjmů v rámci fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u projektu „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“. U tohoto projektu dochází v roce 2018 ke
snížení příjmů o 1 486,57 tis. Kč a výdajů o 2 166,57 tis. Kč. Důvodem těchto změn je úprava nastavení
financování dle schválené projektové žádosti a vystavené Grantové dohody. Tyto změny jsou promítnuty ve
schvalované Změně projektového rámce č. 2. Celkem u tohoto projektu dochází ke snížení celkových výdajů
i příjmů v podobě grantu z programu ERASMUS + o 225,57 tis. Kč.

RZK/0170/2018 – Kultura - Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a
expozic
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce
“Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. U této akce dochází v roce 2018 k navýšení
výdajů o 1 716 tis. Kč v podobě investičního příspěvku a snížení výdajů o 88 tis. Kč v podobě účelového
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příspěvku na provoz. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 628 tis. Kč je kryto použitím prostředků minulých
let. Důvodem těchto změn je úprava výše nákladů v letech 2018 až 2020 na základě aktualizovaných
harmonogramů objemu dodávek jednotlivými dodavatelskými firmami (stavební práce, vybavení, expozice)
za toto období. U této akce nedochází k překročení závazných parametrů dle platného investičního záměru
(celkové náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).

RZK/0171/2018 – Školství - investiční akce
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u následujících akcí z oblasti školství v souvislosti se schvalovanými dodatky investičních záměrů:
- „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - půdní vestavba na budově školy“, kde
dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 1 369 tis. Kč, snížení výdajů
v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 291 tis. Kč, zvýšení účelového příspěvku na provoz
o 29 tis. Kč a snížení investičního příspěvku o 354 tis. Kč.
- „Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben
informatiky“, kde dochází ke zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 378 tis. Kč,
snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 378 tis. Kč a ke snížení příjmů
v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 14 703 tis. Kč.
- „Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky“, kde dochází k navýšení výdajů o 16 tis. Kč
v podobě účelového příspěvku na provoz.
- „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Modernizace strojírenských dílen“, kde dochází ke
snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 768 tis. Kč, zvýšení výdajů v podobě
návratné finanční výpomoci neinvestiční o 76 tis. Kč, snížení investičního příspěvku o 85 tis. Kč, zvýšení
účelového příspěvku na provoz o 9 tis. Kč a ke snížení příjmu v podobě vratky návratné finanční
výpomoci ve výši 22 595 tis. Kč.
- „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudovaní odborných učeben pro výuku matematiky“, kde dochází ke
zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 209 tis. Kč a snížení výdajů v podobě
návratné finanční výpomoci neinvestiční o 271 tis. Kč.
- „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“,
kde dochází ke zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 295 tis. Kč, snížení
výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 295 tis. Kč a snížení výdajů v podobě
účelového příspěvku na provoz o 30 tis. Kč.
Důvodem těchto změn je úprava celkových výdajů, posun termínu ukončení realizace akce a zohlednění
celkové výše výdajů akce vyplývající z uzavřených dodavatelských smluv. Celkově dochází ke snížení
příjmů o 54 787 tis. Kč a ke snížení výdajů o 2 829 tis. Kč. Vzniklé saldo je kryto použitím volných prostředků
minulých let ve výši 51 972 tis. Kč a částka 14 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových
projektů“.

RZK/0172/2018 – Školství - financování projektů příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů u akce „SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik
žáků“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční
o 1 022 tis. Kč, zvýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 1 022 tis. Kč, snížení
investičního příspěvku o 114 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 114 tis. Kč. Důvodem je
změna poměru investičních a neinvestičních výdajů. V rámci celé akce nedochází ke změně celkových
nákladů, příjmů v podobě předpokládané dotace a podílu PO a ZK.
Rozpočtové opatření dále řeší úpravu výdajů 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 návratné finanční výpomoci investiční o 128 tis. Kč a zvýšení návratné finanční
výpomoci neinvestiční o 116 tis. Kč. Důvodem je snížení celkových nákladů akce a změna poměru
investičních a neinvestičních nákladů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK se převádí do roku 2019 na pokrytí
snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových
nákladů o 33 tis. Kč, snížení příjmů v podobě předpokládané dotace z IROP o 31 tis. Kč a snížení podílu PO
o 2 tis. Kč. Podíl ZK se nemění.

RZK/0173/2018 – SPZ Holešov – Daňová povinnost
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic z akce „SPZ Holešov“ ve
výši 1 640,99 tis. Kč do rozpočtu odboru ekonomického na pokrytí daňové povinnosti DPH ZK za měsíc
červen (prodej pozemku – společnost POKART).

RZK/0174/2018 – Financování publikace „Hrady Zlínského kraje“
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Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč z odboru Kancelář hejtmana do
rozpočtu odboru kultury a památkové péče. Finanční částka bude poskytnuta na financování publikace
„Hrady Zlínského kraje“ (Dalibor Janiš – Radim Vrla a kolektiv). Projekt „Kniha Hrady Zlínského kraje“
realizoval Spolek přátel hradu Lukova ve spolupráci se Zlínským krajem, Odborem kultury a památkové
péče. Organizační tým projektu pracoval ve složení Jiří Holík, Miroslav Kašný, Romana Habartová a Alena
Pospíšilová. Monografie vznikla v rámci plnění výzkumného cíle Národního památkového ústavu: Výzkum
nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzkumu a dokumentace – ohrožené druhy památek a
jejich vybrané exempláře, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (autorské části R. Vrly a J. Štětiny).
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