ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0733-18Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK ke schválení dne
10. 9. 2018
ZZK/0009/2018 – Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě
předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018 za 1.
pololetí. Dále jsou realizovány přesuny příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti
na posun realizací investičních akcí a projektů. Krajské příjmy byly navýšeny o 20.497.790 Kč, zapojeny byly
především do rozpočtové rezervy. Přesuny na straně příjmů jsou realizovány ve výši 8.771.651 Kč, na
straně výdajů v celkové výši 76.777.564 Kč, a to zejména u financování projektů, které činí 2.026.262 Kč,
přesun financování v oblasti investičních akcí ve výši 5.999.000 Kč, v oblasti dopravy 1.600.000 Kč, v oblasti
sociálních věcí 33.792.883 Kč, v oblasti Kanceláře hejtmana 3.200.000 Kč, v oblasti životního prostředí a
zemědělství 1.600.000 Kč a v oblasti kultury 14.000.000 Kč.

ZZK/0010/2018 – Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018, které jsou provedeny na základě
předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2018 za 1.
pololetí.
K zapojení příjmů došlo v celkové výši 6.152.573 Kč. Jednalo se o zapojení nařízených odvodů z fondů
investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí ve výši 5.466.000 Kč, a to v souvislosti
s realizováním veřejné zakázky na hromadný nákup automobilů. Tyto příjmy byly v plné výši rozpočtovány
ve prospěch výdajů na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím. Dále byly do příjmů zapojeny náhrady
škod od pojišťoven ve výši 600.000 Kč a vratky dotací za minulá období ve výši 64.606 Kč, a to ve prospěch
rezervy ZK. Přijaté náhrady od MZe ČR ve výši 21.967 Kč související s africkým morem prasat byly zapojeny
do výdajové položky Krizové řízení.
Rozpočtované výdaje se navýšily o 2.658.000 Kč, z toho na individuální podporu v oblasti kultury a
památkové péče určenou na odstranění havarijního stavu Koehlerovy mozaiky X. zastavení Jurkovičovy
křížové cesty na sv. Hostýně ve výši 1.925.000 Kč, na individuální podporu v oblasti sociálních věcí ve výši
300.000 Kč a 433.000 Kč na nákup sbírkových předmětů Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Tyto
výdaje jsou financovány z rezervy ZK a Fondu Zlínského kraje.
Dále jsou realizovány přesuny výdajů rozpočtu roku 2018 do následujících let v návaznosti na posun
realizací investičních a neinvestičních akcí a programů ve výši 49.523.500 Kč. Jedná se o přesuny
finančních prostředků na Program Podpora vodohospodářské infrastruktury ve výši 10.060.000 Kč, na
Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji ve výši 9.036.000 Kč, na reinvestice SPZ
Holešov ve výši 8.380.000 Kč, na příspěvky a dotace PO v oblasti sociálních věcí ve výši 8.143.500 Kč, na
závazky veřejné služby v oblasti zdravotnictví ve výši 1.500.000 Kč a financování investiční akce UH
nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN ve výši 12.404.000 Kč.
Navržené přesuny finančních prostředků za III. čtvrtletí činí celkem 125.996.151 Kč, a proto dochází
v uvedené výši i k úpravě financování rozpočtu ZK v roce 2018.
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