ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1042-18Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 31. 8. 2018 do 3. 12. 2018

RZK/0175/2018
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků ve výši 10 247 tis. Kč z rozpočtu 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2020 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Stavební úpravy budovy č. 1
v bývalém Baťově areálu ve Zlíně“ (1343/010/05/17-02/08/18/S), v návaznosti na pozastavení zpracování
projektové dokumentace, kdy se zvažuje nová varianta řešení, a to demolice budovy a stavba budovy nové
2. přesun finančních prostředků ve výši 350 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, v souvislosti
s investičním záměrem akce „Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí p. o. – sanace vlhkého
zdiva“
3. přesun finančních prostředků ve výši 3 986 tis. Kč v rámci odboru investic, a to z akce „Zabezpečení
realizace investiční výstavby“ na akci „SOŠ a Gymnázium Staré Město“ a „SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm“ z důvodu zajištění finančního krytí investičních záměrů akcí „SOŠ a Gymnázium
Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“ a „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování
strukturované kabeláže“
4. přesun finančních prostředků ve výši 114 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, kdy dochází k přesunu
z neinvestičních transferů do investičních v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce
„ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“ (1313/150/04/17-04/08/18/S).
Všechny uvedené investičního záměry a změny struktur nákladů investičních nákladů byly předloženy Radě
ZK dne 3. 9. 2018 ke schválení.

RZK/0176/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“. U této akce dochází v roce 2018 ke
zvýšení neinvestičních výdajů o 91,07 tis. Kč a snížení investičních výdajů o 1 064,71 tis. Kč. Důvodem je
změna poměru investičních a neinvestičních výdajů a snížení celkových nákladů akce v souvislosti
s ukončením výběrového řízení a upřesněním položek rozpočtu. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK je převáděno
do roku 2019 na pokrytí snížení příjmu v podobě dotace. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových
nákladů o 974 tis. Kč, snížení předpokládané výše dotace z IROP o 974 tis. Kč a zvýšení nezpůsobilých
výdajů o 108 tis. Kč. Podíl ZK se nemění.

RZK/0177/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u
následujících akcí v oblasti školství v souvislosti se schvalovanými dodatky investičních záměrů:
- „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren BI,
FY, CH a učebny pro výuku cizích jazyků“, kde dochází ke zvýšení návratné finanční výpomoci investiční
o 342 tis. Kč, snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 342 tis. Kč, zvýšení investičního
příspěvku o 456 tis. Kč a snížení účelového příspěvku na provoz o 40 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK
ve výši 416 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“, kde dochází ke zvýšení návratné finanční výpomoci
investiční o 10 tis. Kč, snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 10 tis. Kč, snížení investičního
příspěvku o 25 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 25 tis. Kč.
- „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín - Vybudování Přírodovědnětechnického a jazykového centra školy“, kde dochází ke snížení návratné finanční výpomoci investiční
o 171 tis. Kč, zvýšení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 171 tis. Kč, zvýšení investičního
příspěvku o 365 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 301 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu
ZK ve výši 666 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
- „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín - Vybudování Přírodovědnětechnického a jazykového centra školy“, kde dochází ke zvýšení návratné finanční výpomoci investiční
o 193 tis. Kč, snížení návratné finanční výpomoci neinvestiční o 193 tis. Kč, zvýšení investičního
příspěvku o 85 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz o 216 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu
ZK ve výši 301 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
Důvodem těchto změn je úprava celkových výdajů a změna poměru investičních a neinvestičních výdajů
akcí. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů u akce „SPŠ strojnická Vsetín - modernizace
pracoviště praktického vyučování“ celkem o 3 149,68 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního
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operačního programu, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s
ustanovením § 28, odst. 12) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv.
„průtokový transfer“).

RZK/0178/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 9. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ v celkové výši
1 355,16 tis. Kč a navýšení rozpočtu o dotaci na projekty v rámci OP VVV ve výši 545,29 tis. Kč. Rozdíl ve
výši 2,20 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0179/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 249 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MPSV ve Fondu ZK v rámci odboru Kancelář hejtmana na akci "Projekty MPSV"
v souvislosti s přípravou projektu ZK - Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018. Tento projekt bude podán do
vyhlášené výzvy 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/0180/2018
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
Muzea Kroměřížska, p. o. Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 54951/2018 OPP bylo z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ schváleno 120 tis. Kč účelově určených
na obnovu nemovité kulturní památky – venkovský dům č. p. 14, rejstř. č. ÚSKP 18037/7-6141, k. ú. a obec
Rymice, okres Kroměříž, kraj Zlínský, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné
památkové hodnoty: Odstranění havarijního stavu štítové části, hydroizolace a s tím související 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/0181/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v souladu se
změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad
Buchlovská – oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů“ (č. 1248/3/100/153/08/1608/09/18/S). V rámci změny struktury dochází ke snížení celkových nákladů akce o 1 921 tis. Kč a dále také
k přesunu neinvestičních výdajů do investičních ve výši 21,50 tis. Kč v souvislosti s dodatkem č. 1 smlouvy o
dílo řešícím snížení celkových nákladů stavby.

RZK/0182/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 880 tis. Kč z rozpočtu roku 2018 do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2019. Finanční
prostředky původně určené na akce „Muzeum JVM ve Zlíně – Depozitář Otrokovice – přístavba depozitáře
v Otrokovicích – II. etapa“ a „Hrad Malenovice – hájenka“ budou použity na financování akcí „SŠ – COPT
Uherský Brod – Vybudování nových dílen“ a „ ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice“ v letech 2019 a
2020. V rámci rozpočtového opatření dochází také k přesunu finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč
z investičních transferů na neinvestiční na krytí projektové dokumentace akce „MJVM – Hrad Malenovice –
hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“.

RZK/0183/2018
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 587 tis. Kč a zvýšení návratné finanční
výpomoci o 4 450 tis. Kč. Důvodem těchto změn je navýšení výdajů po vysoutěžení pořizované techniky a
upřesnění termínu dodávky dodavatelem. Vítěz VŘ před podpisem smlouvy odstoupil z VŘ, dodavatel druhý
v pořadí nabídl vyšší cenu, celkově o 587 tis. Kč. Částka 587 tis. Kč je kryta převodem výdajů v rámci Fondu
ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ a 4 450 tis. Kč je kryto použitím volných prostředků
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(převod NFV z roku 2019 do roku 2018). V rámci celé akce dochází k navýšení celkových nákladů
o 587 tis. Kč, předpokládaná výše dotace z IROP a podíl PO se nemění, podíl ZK se zvyšuje o 587 tis. Kč.

RZK/0184/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 7 368 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 z důvodu zajištění finančního krytí akcí reprodukce majetku ZK
"SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce výměníku tepla a TUV"
(3 300 tis. Kč), "Masarykovo gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení" (1 900 tis. Kč) a "ISŠ-COP a JŠ
s právem SJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala" (2 168 tis. Kč). Přesun je v souladu s upřesněným
plánovaným čerpáním prostředků v letech a v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru
akce „ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“ (investiční záměr č. 1405/150/02/1801/09/18/S). Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z akce „Zabezpečení
realizace investiční výstavby“ na krytí navýšení nákladů akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace
úspor energie“ v roce 2019.

RZK/0185/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
"Revitalizace Baťova mrakodrapu". Úprava spočívá v přesunech finančních prostředků mezi jednotlivými
položkami a přesunu částky ve výši 13 865,42 tis. Kč k čerpání do roku 2019. Důvodem těchto změn je
aktualizace výše a charakteru výdajů dle vysoutěžených cen s jednotlivými dodavateli a posun termínu
ukončení realizace akce do roku 2019. V rámci akce se výše celkových výdajů nemění. Dochází k navýšení
vlastních zdrojů ZK celkem o 3 205 tis. Kč v důsledku snížení předpokládané výše dotace z IROP o stejnou
částku. Aktualizovaná předpokládaná výše dotace z IROP vychází z údajů v odevzdané projektové žádosti
do výzvy č. 41 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rozpočtové opatření dále řeší
navýšení příjmů a výdajů o 700 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů, u akce
„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace - Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější
Trojice ve Valašském Meziříčí“. Jde o finanční příspěvek (dotaci) z Ministerstva kultury, 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/0186/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol dle 10. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ v celkové výši
11 800,37 tis. Kč. Dále dochází k zapojení dotací na podporu výuky plavání ve výši 1 718,84 tis. Kč, na
podporu romských žáků středních škol ve výši 138,10 tis. Kč, na projekty v rámci OP VVV ve výši
3 383,19 tis. Kč a rozpuštění zbývajících prostředků z dotace na soutěže a přehlídky ve výši 12,40 tis. Kč.
Rozdíl ve výši 8,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0187/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018 z 232 270,42 tis. Kč
o 42 366 tis. Kč na celkovou částku 189 904,42 tis. Kč (po zaokrouhlení 189 904 tis. Kč). Řeší aktuálně
upřesněnou - plánovanou výši čerpání finančních prostředků v roce 2018. Jedná se o účelové investiční
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR 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, zákona 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.
Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 189 904 tis. Kč je složena z těchto akcí:
1. 30 957 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 9 229 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. 26 456 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Huslenky, průjezdní úsek“
4. 17 262 tis. Kč na projekt „Silnice II/498 Dolní Němčí – Slavkov“
5. 24 555 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. 7 885 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
8. 32 468 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“
9. 19 980 tis. Kč na projekt „Silnice III/49018 Zlín, Vršava – Jižní Svahy“
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RZK/0188/2018
Rozpočtové opatření řeší zapojení uvolněné návratné finanční výpomoci ve výši 3 090,95 tis. Kč v rámci
akce „SPZ Holešov“ do rozpočtu odboru investic na akci „SPZ Holešov - reinvestice a PV II“ a do Rezervy.
- dne 8. 6. 2016 byl požádán CzechInvest žádostí č. 11 o uvolnění návratné finanční výpomoci v rámci
ISPROFIN 222D232000035. Jednalo se o částku 2 433,31 tis. Kč, která byla dne 10. 8. 2018 uvolněna na
účet Zlínského kraje
- dne 21. 6. 2016 byl požádán CzechInvest žádostí č. 13 o uvolnění návratné finanční výpomoci v rámci
ISPROFIN 222D232000035. Jednalo se o částku 247,86 tis. Kč, která byla dne 13. 8. 2018 uvolněna na účet
Zlínského kraje
- dne 14. 12. 2017 byl požádán CzechInvest žádostí č. 14 o uvolnění návratné finanční výpomoci v rámci
ISPROFIN 222D232000035. Jednalo se o částku 409,78 tis. Kč, která byla dne 13. 8. 2018 uvolněna na účet
Zlínského kraje
Rozdíl ve výši 0,13 vznikl zaokrouhlením dílčích částek uvolněných návratných výpomocí.

RZK/0189/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská". U této akce dochází ke
snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 4 444 tis. Kč, snížení výdajů v podobě návratné finanční
vypomoci o 3 738 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční vypomoci o 3 738 tis. Kč.
Částka ve výši 4 444 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2019. Důvodem těchto změn je posun ukončení
realizace akce do roku 2019. V rámci akce se výše celkových výdajů ani jednotlivých zdrojů financování
nemění. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u akce „Střední průmyslová škola Zlín - Nákup nového CNC soustruhu“ celkem o 1 850,81 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/0190/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů u akce
„Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ve Zlínském kraji“. U této akce dochází
v roce 2018 ke zvýšení neinvestičních výdajů o 110,80 tis. Kč a snížení investičních výdajů o 606,09 tis. Kč.
Důvodem je změna poměru investičních a neinvestičních výdajů a snížení celkových nákladů akce
v souvislosti s ukončením výběrového řízení a upřesněním položek rozpočtu. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK je
převáděno do roku 2019 na pokrytí snížení příjmu v podobě dotace ve výši 445,92 tis. Kč a na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 49,37 tis. Kč. V rámci celé akce dochází ke snížení
celkových nákladů o 495 tis. Kč, snížení předpokládané výše dotace z IROP o 445 tis. Kč a snížení podílu
ZK o 50 tis. Kč

RZK/0191/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic,
kdy dochází k přesunu finančních prostředků z akce „Správa majetku“ na akci „Úpravy majetku pronajatého
nemocnicím“, z důvodu potřeby zajištění odborných posudků a studií pro majetek pronajatý nemocnicím ZK.

RZK/0192/2018
Rozpočtové opatření řeší finanční krytí nákupu průmyslové pračky pro Tauferovu střední odbornou školu
veterinární Kroměříž snížením odvodu o 180 tis. Kč a snížením příspěvků a dotací PO – školství odboru
školství, mládeže a sportu ve výši 180 tis. Kč.

RZK/0193/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MF ČR v rámci odboru Kancelář hejtmana a Kancelář ředitele v souvislosti s konáním
voleb do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR dle rozhodnutí č.j. MF-21343/2018/1201-14.

RZK/0194/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení příspěvku na provoz u Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. o
3 714,79 tis. Kč. Jedná se o dotaci z MMR (podíl EU a podíl SR) v rámci schváleného projektu „Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – vybudování komplexního depozitního centra“. Z výše uvedené částky
se částka ve výši 528,79 tis. Kč převádí na nerozepsanou rezervu (v rámci rozpočtu odboru KUL) určenou
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pro příspěvkové organizace. Zbylá částka ve výši 3 186 tis. Kč se převádí z odboru kultury a památkové
péče do odboru řízení dotačních programů, Fond ZK, akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0195/2018
Rozpočtové opatření řeší ponížení příjmů z nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací ve
výši 405 tis. Kč (odbor školství, mládeže a sportu) snížením investičních příspěvků z rozpočtu odboru
investic (akce „SPŠ Zlín“, akce „SŠ inf., elekt. A řemesel Rožn/R“) a přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu odboru investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investičních akcí“ (75 tis. Kč) a z akce „SPŠ
Zlín“ (165 tis. Kč), na akci „Gymnázium Rožnov p. R“. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši
200 tis. Kč určených na krytí akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce výtahu v hlavní budově
školy" do střednědobého výhledu rozpočtu odboru investic na rok 2019 na krytí této akce v roce 2019.
Danými přesuny je zajištěno finanční krytí projektové přípravy a v roce 2019 realizace akcí „SPŠ Zlín –
Rekonstrukce malé tělocvičny“, „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Zabezpečení bezbariérového
přístupu" a „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“. Akce jsou
zařazeny do střednědobého plánu reprodukce majetku, dne 1. 10. 2018 byly předloženy Radě ZK ke
schválení zahájení jejich projektové přípravy.

RZK/0196/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 386 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a 1 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu odboru
ekonomický, na akci „Nová nemocnice ve ZK – posouzení“, z důvodu zajištění finančního krytí urbanistickoarchitektonické studie představující hlavní podklad pro konečnou projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení a dokumentaci pro provádění stavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích a na krytí potřebných
podkladů pro ni, jako je např. geodetické zaměření, geologický průzkum, archeologický průzkum apod.

RZK/0197/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 26 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření“. U této akce dochází v roce 2018 ke
snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 21 tis. Kč a snížení výdajů v podobě
investičního příspěvku o 5 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 26 tis. Kč se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem výše popsaných změn je snížení celkových výdajů a
změna poměru INV a NIV výdajů. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 2 tis. Kč, podílu
ZK o 5 tis. Kč a navýšení podílu PO o 3 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace z IROP se nemění. V souvislosti
s touto akcí dochází dále v rámci odboru školství, mládeže a sportu ke snížení odvodu příspěvkové
organizace SPŠ Zlín o 475 tis. Kč a ke snížení příspěvků a dotací PO – školství o 475 tis. Kč.

RZK/0198/2018_STORNOVÁNO
RZK/0199/2018
Na základě písemné žádosti předložené Technologickým inovačním centrem s. r. o. dne 2. 10. 2018
s vysvětlením důvodu nečerpání celé plánované částky na aktivity programu PLATINN dochází k přesunu
finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z akce „Technologické inovační centrum“ do „Rezervy Fondu ZK“.

RZK/0200/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT na projekt z OP VVV ve výši 587,22 tis. Kč.

RZK/0201/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK Individuální podpora - Mládež a sport ve výši 600 tis. Kč a změnu neinvestičních transferů na investiční ve
výši 480 tis. Kč. Investiční transfery budou použity na poskytnutí dotací pro Fotbalový club Zlín, z. s. ve výši
1 000 tis. Kč na projekt "Osvětlení a Konstrukce hrací plochy" - v areálu Vlastimila Marečka Zlín - Vršava
středisko mládeže a pro SKB Velké Karlovice, z. s. ve výši 700 tis. Kč na projekt Přípravná fáze pro zimní
provoz biatlonového areálu (620 tis. Kč pokryto z aktuálního finančního zůstatku akce „Individuální podpora
– Mládež a sport).
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RZK/0202/2018
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v celkové výši 51 626 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2018 do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 na základě vyhodnocení stavu přípravy a realizace akcí „VS
nemocnice – objekt K – hemodialýza“ a „KM nemocnice – přístavba budovy A“ (změna struktury nákladů
investičního záměru akce č. 1195/3/170/200/05/16 – 05/09/18)
2. přesun finančních prostředků ve výši 3 500 tis. Kč z rozpočtu odboru investic do rezervy v souladu
s dodatkem č. 18 investičního záměru akce „Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního
pavilonu“(investiční záměr č. 694/3/170/119/06/10-18/09/18), kdy dochází ke snížení celkových nákladů.
Dodatek investičního záměru byl předložen Radě ZK dne 15. 10. 2018 ke schválení.

RZK/0203/2018
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč z rozpočtu odboru investic na rok 2018 do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru akce „SOŠ J.
Sousedíka Vsetín - Rekonstrukce ústředního topení Benátky“ (investiční záměr č. 1441/150/05/18 –
01/09/18), který byl dne 15. 10. 2018 předložen Radě ZK ke schválení.
2. přesun finančních prostředků ve výši 116 tis. Kč v rámci akce „OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín“,
z neinvestičních transferů do investičních a přesun 97 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „OA T. Bati a VOŠE Zlín –
rekonstrukce rozvodů vody a topení“ (investiční záměr č. 1385/150/11/17-02/09/18/S), kdy dochází
k ponížení celkových nákladů akce.
3. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „Zabezpečení realizace
investiční výstavby“ (414,33 tis. Kč), z akce „SOU Uherský Brod“ (621,21 tis. Kč – úspora akce
„Rekonstrukce hřiště“) a z akce „OA a VOŠ Valašské Meziříčí“ (37,47 tis. Kč – úspora akce „Rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“) na finanční krytí akcí „SŠ zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“ a „SOŠ J. Sousedíka Vsetín
– revitalizace parku“ v souladu s investičním záměrem a dodatkem č. 2 akcí. Dále dochází k přesunu
finančních prostředků v rámci akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí“, a to z investičních transferů do
neinvestičních, v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „SPŠ stavební Valašské
Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628. Investiční záměr, dodatek investičního záměru akce a změna
struktury nákladů investičního záměru akce byly dne 15. 10. 2018 předloženy Radě ZK ke schválení.

RZK/0204/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů celkem o 446 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů u akce „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení
výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 5 593 tis. Kč a navýšení výdajů v podobě
investičního příspěvku o 5 147 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 446 tis. Kč se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je snížení celkových výdajů a
předpokládané výše dotace z OPŽP. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových výdajů o 446 tis. Kč
a předpokládané výše dotace z OPŽP o 5 593 tis. Kč. Podíl ZK se navyšuje o 5 147 tis. Kč, výše podílu PO
se nemění.

RZK/0205/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce "Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí". U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě příspěvku na provoz o 4 426 tis. Kč, snížení
výdajů v podobě návratné finanční vypomoci neinvestiční o 1 000 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky
návratné finanční vypomoci o 1 000 tis. Kč. Částka ve výši 4 426 tis. Kč se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je posun ukončení realizace akce do roku. V rámci
akce se výše celkových výdajů a dotace z MK ČR snižují o 300 tis. Kč, podíl ZK a PO zůstává nezměněn.

RZK/0206/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z akce "Individuální podpora KH" na akci "Činnost pobočných spolků hasičů" v souvislosti
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Vsetín na dofinancování
skladovacího kontejneru pro uschování materiálu určeného pro práci s mladými hasiči.
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RZK/0207/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 019,31 tis. Kč v rámci
odboru sociálních věcí o účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost
pro Sociální služby Vsetín.
1) Jedná se o redistribuci 4. části přijaté účelové dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/2.2/023/0000997 ve výši 608,23 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto
finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Přenos dobré praxe a
implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997, v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je zvýšení kvality poskytovaných služeb
prostřednictvím nastavení hlavních klíčových hodnot, systému kvality poskytovaných služeb, procesů a
zásad na základě přenosu dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality
Sociálních služeb Vsetín. Projekt byl realizován v období srpen 2016 až červenec 2018 a financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
2) Dále se jedná o redistribuci 4. části přijaté účelové dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/2.2/037/0001993 ve výši 411,07 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto
finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Návrat do života – transformace a
humanizace DZR Pržno“ č. CZ.03.2.63/0.0/0/15_037/0001993, v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je realizace procesu přípravy
transformace a humanizace DZR Pržno a vypracování transformačního plánu zařízení – podpora první
fáze transformace pobytové sociální služby včetně podpory připravenosti pracovníků, uživatelů, celého
zařízení a místní komunity. Projekt je realizován v období září 2016 až prosinec 2018 a financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

RZK/0208/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 052,50 tis. Kč, a to z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (302,50 tis. Kč) a z akce „Rezerva kraje“ (1 750 tis. Kč) na akci
„Nová nemocnice ve ZK – posouzení“. Tyto finanční prostředky budou určeny na úhradu služeb odborného
realizačního týmu při předprojektové přípravě stavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Služby
budou poskytovány pro následující pozice a oblasti - Project Management - Hospital procesess
management, Legal services, Architect hospital and constraction manager, Project financing, PR
a marketing. Dále bude z prostředků hrazen hydrogeologický a geologický posudek.

RZK/0209/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 776 tis. Kč z důvodu
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje, příspěvkovou organizaci (dále jen „ZZS ZL“) na skutečně vynaložené náklady vzniklé
v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice
v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích-Vrběticích. Dotace je určena na
výdaje ZZS ZK, které byly uskutečněny v období od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018.

RZK/0210/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u níže
uvedených akcí, kde dochází v roce 2018 ke snížení výdajů v podobě poskytnutí návratných finančních
výpomocí celkem o 7 407 tis. Kč. Důvodem je posun realizace akcí do roku 2019:
- „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC centrum“
- „Střední odborná škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel
- „Střední průmyslová škola Otrokovice - Výukové panely pro technické obory a Experimentárium“.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 7 407 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových
projektů“.

RZK/0211/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana u akce "Individuální podpora KH" z neinvestičních do investičních transferů v souvislosti s
poskytnutím účelové investiční dotace Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s. na
pořízení dvou lokomotiv DH 70.
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RZK/0212/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky na
přímé vzdělávací výdaje škol dle 11. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ ve výši 2 891,16 tis. Kč a
poskytnutou účelovou dotaci z MŠMT v rámci OP VVV ve výši 1 150,28 tis. Kč. Rozdíl ve výši 5,40 Kč vznikl
zaokrouhlením dílčích částek jednotlivých dotací.

RZK/0213/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství ve výši
50 tis. Kč z důvodu akutní realizace opatření na ochranu druhů a stanovišť – medvěda hnědého na
Vsetínsku. Zdrojem krytí je Rezerva kraje.

RZK/0214/2018
1) Na základě žádosti Zlínského kraje s číslem jednacím MPSV-2018/138236 o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu rozhodlo MPSV o poskytnutí dotace na výkon sociální práce podle ustanovení § 93 a §
93a zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 934 tis. Kč. Finanční prostředky budou
zapojeny do příjmů odboru sociálních věcí a výdajů odboru Kancelář ředitele.
2) Dále je v rozpočtovém opatření řešena redistribuce 4. a 5. části dotace na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001930 v celkové výši 1 765,81 tis. Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „O krok
dál“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Účelem dotace je podpora poskytování nových služeb, které vznikly na základě
transformace velkokapacitního ústavního zařízení DOZP Zašová, spadající pod SSL Vsetín, p. o., se
zaměřením na tvorbu nástrojů pro odstranění dopadů institucionalizace a podporu uživatelů při jejich
integraci do běžného života. Projekt je realizován v období září 2016 až srpen 2019 a financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
3) Jako poslední je rozpočtovém opatření řešena 5. část redistribuce dotace na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/023/0000997 ve výši 419,21 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby
Vsetín. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Přenos dobré praxe a
implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000997, v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je zvýšení kvality poskytovaných služeb
prostřednictvím nastavení hlavních klíčových hodnot, systému kvality poskytovaných služeb, procesů a
zásad na základě přenosu dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality
Sociálních služeb Vsetín. Projekt byl realizován v období srpen 2016 až červenec 2018 a financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Částka za jednotlivý UZ, v tabulkách příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

RZK/0215/2018
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ze SR na proplacení náhrady škody způsobené
zvláště chráněným živočichem – bobrem evropským na lesním porostu, na pozemku p. č. 2863/5 a 2837/1,
v katastrálním území Osvětimany v nájmu Lesního družstva Osvětimany, IČ 63487781 se sídlem
Osvětimany 268, 687 42 Osvětimany, ve výši 17,51 tis. Kč.

RZK/0216/2018
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z nerozepsané rezervy pro PO –
Příspěvky a dotace PO na poskytnutí investičního příspěvku pro Muzeum regionu Valašsko, p. o. na
realizaci elektrické sítě v parku v Lešné u Valašského Meziříčí. Součástí stavby je část osvětlení Lešenského
zámku a přívodního chodníku od hlavní brány a vytvoření dvou přípojných bodů pro mobilní elektrický
rozvaděč pro pořádání kulturních a jiných akcí. Náklady projektu jsou dle rozpočtu projektanta 336 tis. Kč
s DPH, projekční práce činí 17 tis. Kč. Celkem tedy činí náklady investiční akce 353 tis. Kč. PO zapojí
v rámci akce Fond investic výdaje ve výši 153 tis. Kč, zbylá částka ve výši 200 tis. Kč bude poskytnuta
muzeu jako investiční příspěvek z nerozepsané rezervy.

RZK/0217/2018
Rozpočtové opatření řeší zapojení uvolněné návratné finanční výpomoci ve výši 10 103,44 tis. Kč v rámci
akce "SPZ Holešov" do rozpočtu ZK. Dne 13. 6. 2018 byl požádán CzechInvest Praha žádostí č. 15
o uvolnění návratné finanční výpomoc v rámci ISPROFIN 222D232000035 ve výši 10 103,44 tis. Kč, která

8/12

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1042-18Z-P02

byla dne 25. 9. 2018 uvolněna na účet ZK. Rozdíl ve výši 0,37 Kč vznikl zaokrouhlením poskytnuté návratné
finanční výpomoci.

RZK/0218/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko ve výši 500 tis. Kč z důvodu financování oprav vzniklých škod na věži vsetínského zámku, které
vznikly úderem blesku dne 3. 9. 2018. Na žádost organizace proběhla revize elektrických vyhrazených
technických zařízení odborným revizním technikem. Značné škody byly zjištěny primárně
na elektrických a elektronických zařízeních věže Zámku Vsetín, sekundárně na elektronických systémech
v celém zámku. Nefunkční a poškozené jsou zejména systémy EPS, EZS, kamerový systém CCTV kamer,
MaR, elektroinstalace, počítačová síť a další. Událost je v současné době řešena s pojišťovnou RENOMIA.
Již nyní je však známo, že vzhledem k výši škody dojde k časovému nesouladu při financování vzniklých
škod. Lze předpokládat, že pojistné plnění poskytne pojišťovna až v roce 2019. Škody je nutné odstraňovat
neprodleně, na jejich financování však příspěvková organizace nemá momentálně dostatek finančních
prostředků. Z tohoto důvodu dochází k předfinancování nákladů na opravu vzniklých škod do doby plnění
pojišťovnou a to formou navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko ve výši 500 tis. Kč. Částka pojistného plnění, která bude později vyplacena pojišťovnou RENOMIA,
bude zařazena do rozpočtu odboru ekonomického.

RZK/0219/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 53,69 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 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/0220/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o účelové dotace z MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách
v podzimním zkušebním období ve výši 639,96 tis. Kč, dotaci na projekty v rámci OP VVV ve výši
462,88 tis. Kč a finanční prostředky vzhledem ke konečnému výpočtu potřeby prostředků pro soukromé
školství na rok 2018 ve výši 75 392,98 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2,60 Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek
dotací.

RZK/0221/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 667 tis. Kč o nařízený odvod z fondu
investic příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v rámci odboru sociálních věcí.
Příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště byl schválen pro rok 2018 příspěvek na provoz ve
výši 1 000 tis. Kč. Příspěvek je určen na krytí nákladů souvisejících se správou objektu Velehrad – Salašská
(včetně nákladů na odpisy), který již není využíván k poskytování pobytové sociální služby. Nyní je
organizaci navrhován odvod z fondu investic ve výši 667 tis. Kč ve výši odpisů roku 2018 objektu Velehrad Salašská. U tohoto objektu nejsou plánovány v dalších letech opravy většího rozsahu, proto není nutno
vytvářet prostřednictvím odpisů rezervu ve fondu investic.

RZK/0222/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 136,03 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Úpravy majetku pronajatého
nemocnicím“ z důvodu zajištění finančního krytí nákladů spojených s kácením vyhnilých dřevin napadených
škůdci hrozících pádem a ohrožujících majetek a zdraví pacientů v areálu Kroměřížské nemocnice a. s.

RZK/0223/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018 z 189 904,42 tis. Kč (po
zaokrouhlení 189 904 tis. Kč) o 8 570 tis. Kč na celkovou částku 198 474,42 tis. Kč (po zaokrouhlení
198 474 tis. Kč). Jedná se o účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR 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
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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. Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 198 474 tis. Kč je
složena z těchto akcí:
1. 30 917 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 9 229 tis. Kč na projekt „Silnice III/49016 Zlín, most ev. č. 49016-2“
3. 26 456 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Huslenky, průjezdní úsek“
4. 17 262 tis. Kč na projekt „Silnice II/498 Dolní Němčí – Slavkov“
5. 33 165 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. 7 885 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
8. 32 468 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“
9. 19 980 tis. Kč na projekt „Silnice III/49018 Zlín, Vršava – Jižní Svahy“

RZK/0224/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru investic ve výši 200 tis. Kč, a to
z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Správa majetku“ z důvodu zajištění finančního
krytí nákladů na zpracování studie ekologické zátěže budovy ISŠ-COP Valašské Meziříčí.

RZK/0225/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 37,06 tis. Kč z rozpočtu odboru investic na
rok 2018 do rezervy, a to z akce „Společný nákup automobilů pro ZK a PO“ na akci „Rezerva kraje“,
v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce „Společný nákup automobilů pro ZK a PO“
(č. 1422/140/03/18 – 01/10/18/S).

RZK/0226/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 221,06 tis. Kč v rámci
odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost
pro Sociální služby Vsetín. Jedná se o redistribuci 5. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPZ/2.2/037/0001993 ve výši 221,05 tis. Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Tyto
finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci na projekt „Návrat do života – transformace a
humanizace DZR Pržno“ č. CZ.03.2.63/0.0/0/15_037/0001993, v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účelem dotace je realizace procesu přípravy
transformace a humanizace DZR Pržno a vypracování transformačního plánu zařízení – podpora první fáze
transformace pobytové sociální služby včetně podpory připravenosti pracovníků, uživatelů, celého zařízení a
místní komunity. Projekt je realizován v období září 2016 až prosinec 2018 a financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR. Částka za jednotlivý UZ, v tabulce příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny
nahoru.

RZK/0227/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji“ v souvislosti s ukončením realizace projektu (II.
pololetí školního roku 2017/2018). Původně plánovaná výše dotace ve výši 361,09 tis. Kč byla spotřebována
pouze ve výši 159,45 tis. Kč. Dotace byla Zlínskému kraji proplacena ve formě zálohy ve výši 270,82 tis. Kč
(75 % z celkové výše dotace) na konci roku 2017 a v roce 2018 se předpokládalo proplacení zbývající části
dotace ve výši 90,27 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se do projektu zapojilo méně děti, než se původně
předpokládalo, nebude zbývající část dotace proplacena, naopak Zlínský kraj má na základě ukončení
kontroly závěrečné zprávy povinnost vrátit nespotřebovanou výši dotace ve výši 111,37 tis. Kč. V souvislosti
s tím dochází v rámci projektu v roce 2018 ke snížení příjmů o částku 90,28 tis. Kč a výdajů o 90,28 tis. Kč.
Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 3 Kč vzniklo z důvodu zaokrouhlení jednotlivých položek a podílů EU a SR
na celé Kč a převádí se na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Výše podpory představovala
100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu byly z 85 % financovány z prostředků FEAD a
15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV.

RZK/0228/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 6 tis. Kč na proplacení náhrady

10/12

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1042-18Z-P02

škody způsobené zvláště chráněným živočichem – vlkem obecným na hospodářských zvířatech (3 ks ovcí).

RZK/0229/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 390 tis. Kč z důvodu
vyššího měsíčního objemu realizace veřejné zakázky podle smlouvy č. D/3088/2018/ZD o zajištění prohlídek
těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje na období
1. 7. 2018 – 31. 12. 2020. Zdrojem pro navýšení výdajů je Rezerva kraje.

RZK/0230/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů:
- o 128 tis. Kč u akce „Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a
laboratoří a učeben informatiky“, kde dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci
neinvestiční o 115 tis. Kč a ke snížení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 13 tis. Kč.
Důvodem je snížení celkových nákladů akce a změna poměru INV a NIV nákladů po realizaci výběrových
řízení na dodavatele konektivity a publicity. Vzniklé saldo ZK ve výši 128 tis. Kč se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“. Celkem u této akce dochází ke snížení nákladů
o 107 tis. Kč, snížení podílu ZK o 13 tis. Kč a snížení podílu PO o 94 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace
z IROP se nemění.
- o 271 tis. Kč u akce „Gymnázium Otrokovice - vybudovaní multimediální učebny, učebny chemie a
biologie“, kde dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční o 268 tis. Kč,
ke snížení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 29,60 tis. Kč a zvýšení investičního
příspěvku zřizovatele o 26,60 tis. Kč. Důvodem je snížení celkových nákladů akce a změna poměru INV a
NIV nákladů po realizaci výběrových řízení na stavební práce a dodávky zařízení. Saldo ZK ve výši
271 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkem u této akce dochází
ke snížení nákladů o 40 tis. Kč, snížení předpokládané dotace z IROP o 37 tis. Kč a snížení podílu ZK
o 3 tis. Kč. Podíl PO se nemění.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních
programů, u následujících akcí:
- „Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí“ celkem o 1 864,46 tis. Kč
- „Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž - vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie
– pitevny a mikrobiologie a parazitologie“ celkem o 3 270,44 tis. Kč
- „Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory“ celkem o 5 207,75 tis. Kč.
Jde o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, které Zlínský kraj přeposílá příslušným
příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“).

RZK/0231/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů:
- o 24 472,90 tis. Kč u akce „SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“, kde dochází ke snížení výdajů
v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 17 923 tis. Kč, ke snížení výdajů v podobě návratné
finanční výpomoci neinvestiční o 5 894 tis. Kč a snížení účelového příspěvku na provoz o 655,90 tis. Kč.
- o 10 332,74 tis. Kč u akce „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace
laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“, kde dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční
výpomoci investiční o 7 850 tis. Kč, ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci neinvestiční
o 633 tis. Kč a snížení investičního příspěvku o 1 849,74 tis. Kč.
- o 4 673 tis. Kč u akce „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace
výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“, kde dochází ke snížení
výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 1 772 tis. Kč, ke snížení výdajů v podobě
návratné finanční výpomoci neinvestiční o 2 855 tis. Kč a snížení účelového příspěvku na provoz
o 46 tis. Kč.
Důvodem je posun ukončení realizace akcí a tím i přesun části financování do roku 2019. Vzniklé saldo ZK
ve výši 39 478,64 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0232/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana u akce "Individuální podpora KH" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí
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investiční dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na pořízení nového vzduchového
kompresoru pro plnění tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů jednotek HZS Zlínského kraje a
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Dále na pořízení nového zkušebního a měřícího
zařízení pro zkoušení izolačních dýchacích přístrojů po použití při zásahu jednotek HZS Zlínského kraje a
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

RZK/0233/2018
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 3 810,46 tis. Kč o poskytnuté účelové neinvestiční dotace z MŠMT na projekt v rámci OP VVV
(1 138,06 tis. Kč) a podporu odborného vzdělávání (2 672,40 tis. Kč). Rozdíl ve výši 6,40 Kč vznikl
zaokrouhlením dílčích částek dotací.

RZK/0234/2018
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v roce 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení dotačních programů
u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení
investičních výdajů o 6 053,08 tis. Kč a jejich přesun do roku 2019 prostřednictvím akce „Financování
krajských rozvojových projektů“. Důvodem této změny je časový posun realizace, navýšení celkových
nákladů akce a s tím související změny ve zdrojích financování. Celkem u této akce dochází ke zvýšení
celkových nákladů o 522 tis. Kč, snížení příjmů v podobě předpokládané dotace z IROP o 1 216 tis. Kč a
zvýšení podílu ZK o 1 738 tis. Kč.

RZK/0235/2018
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
Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o. Z dotačního řízení „Akviziční fond“ schválena celková
investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 226,80 tis. Kč, účelově určených na výkup níže
specifikovaných děl:
1. Jitka Svobodová, Záclony 12, 2016, papír, pastel, 100x140 cm – 28 tis. Kč
2. Marián Mudroch, Potichu smerom do vnútra, 2006, kombinovaná technika, 100x70 – 16,10 tis. Kč
3. Marián Mudroch, Potichu smerom do vnútra, 2006, kombinovaná technika, 100x70 cm – 16,10 tis. Kč
4. Marián Mudroch, Potichu smerom do vnútra, 2006, kombinovaná technika, 100x70 cm – 16,10 tis. Kč
5. Petr Stanický, bez názvu, 2015, reliéf, sklo, ocel, 80x40 cm – 45,50 tis. Kč
6. Marek Číhal, Čínský císař, 2014, olej, plátno, 180x160 cm – 70 tis. Kč
7. Vendula Chalánková, Geometrická abstrakce, 2018, akryl, plátno, 145x145 cm – 35 tis. Kč
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/0236/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků v rámci odboru Kancelář hejtmana, ve výši 300 tis. Kč, ze
závazného ukazatele Propagace a marketing do závazného ukazatele Spoluúčast na akcích, z důvodu
připravovaného nákupu upomínkových předmětů ke konci roku.

RZK/0237/2018
Rozpočtové opatření řeší přesun příjmů z roku 2019 do roku 2018 v rámci Fondu ZK, odboru řízení
dotačních programů u akce „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II“. Na základě
žádosti ze SFŽP o maximální čerpání dotací v roce 2018 bude předložena v prosinci 2018 (oproti
plánovanému termínu v lednu 2019) mimořádná žádost o platbu za období říjen – listopad 2018.
V souvislosti s platbou dochází v roce 2018 ke zvýšení příjmů projektu o 26 450,80 tis. Kč. V roce 2019 tak
dojde ke snížení příjmů o stejnou částku.
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