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Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 15. 4. 2019 do 27. 5. 2019

RZK/0051/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u projektu
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“. Příjmy se v roce 2019 snižují celkem
o 22,09 tis. Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů ve výši
370,90 tis. Kč se převádí do dalších let. Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů
projektu, a to v návaznosti na dopracování a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace. Celkové
výdaje projektu za období 2018 až 2020 se snižují o 77,50 tis. Kč, celkové příjmy v podobě předpokládané
výše dotace se snižují o 73,63 tis. Kč a celkový podíl ZK snižuje o 3,88 tis. Kč.

RZK/0052/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 18 415,59 tis. Kč
v rámci odboru Kancelář hejtmana a odboru zdravotnictví o účelové neinvestiční dotace z kapitoly VPS
v souvislosti s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele
zásahu v areálu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. Dotace jsou určeny na výdaje pro Vojenské
lesy a statky ČR, s.p. uskutečněny za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 a pro Zdravotnickou záchrannou
službu ZK za období 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018.

RZK/0053/2019
Rozpočtové opatření řeší upřesnění aktuálně plánovaného čerpání financí z IROP v roce 2019 - snížení
příjmů a výdajů Zlínského kraje z 131 957 tis. Kč o 8 162 tis. Kč na celkovou částku 123 795 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 2019.
V souladu s odstavcem 12, §28, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu
MMR ČR. Dle Rozhodnutí MMR je závazným ukazatelem čerpání dotace souhrnný limit investiční a
neinvestiční dotace ze SR a EU. Rozpočtové opatření je zpracováno v souladu s již schválenými strukturami
nákladů a v souladu se střednědobým plánem investic, který je rovněž přílohou tohoto materiálu DOP.
Celková částka v rozpočtu ZK ve výši 123.795.000 Kč je složena z těchto akcí:
1. 4 815 tis. Kč na projekt „Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“
2. 28 801 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Ratiboř, průjezdní úsek“
3. 53 528 tis. Kč na projekt „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“
4. 13 541 tis. Kč na projekt „Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek“
5. 23 110 tis. Kč na projekt „Silnice II/481 Velké Karlovice“

RZK/0054/2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních
programů, u projektu „Obědy doškol ve Zlínském kraji III“ v souvislosti s připravovaným schválením
projektového rámce a připravovanou projektovou žádostí v rámci vyhlášené výzvy č. 30_19_009
z Operačního programu potravinová a materiální pomoc. Předmětem projektu je zajistit v průběhu školního
roku 2019/2020 stravování pro děti v hmotné nouzi z 33 základních a mateřských škol na území Zlínského
kraje. Výše podpory představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou
z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV.
Saldo mezi příjmy a výdaji projektu ve výši 23 Kč vzniklo z důvodu zaokrouhlení jednotlivých položek a
podílů EU a SR na celé Kč a je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtové
opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, u akce
„SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků“ celkem o 15 574,13 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“). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje
vratka investičního a neinvestičního příspěvku ve výši 117,54 tis. Kč. Zapojované finanční prostředky v této
výši se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
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RZK/0055/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu ZK odboru životního prostředí a
zemědělství, kdy dochází k upřesnění položek a OrgNum u konečných příjemců dotace z Programu
"Podpora ekologických aktivit v kraji" v celkové výši 1 648 tis. Kč. Na realizaci projektů v rámci Programu
Podpora ekologických aktivit v kraji jsou v rozpočtu na rok 2019 vyčleněny 2 500 tis. Kč. Na základě
výsledků jednání hodnotitelské komise bylo doporučeno ke schválení podpory 39 projektů žadatelů o dotace.
Dochází k upřesnění příjemců jednotlivých dotací dle rozpočtové skladby. Nerozdělená částka ve výši
46 tis. Kč bude převedena na závazný ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0056/2019
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:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
Z programu „Veřejné informační služby knihoven“:
 Podprogram VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 18303/2019 OULK-OLK byla schválena celková neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ve výši 21 tis. Kč na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci
s informačními technologiemi;
 Podprogram VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit
Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 18585/2019 OULK-OLK byla schválena celková neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ve výši 36 tis. Kč na projekt Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL.
Z programu „Knihovna 21. století“:
 Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 24891/2019 OULK byla schválena celková neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ve výši 15 tis. Kč na projekt Učíme se hrou aneb Hrou života;
 Rozhodnutím MK ČR č. j. MK 24893/2019 OULK byla schválena celková neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ve výši 15 tis. Kč na projekt Nákup zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé
K. E. Macana.
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Rozhodnutím MK č. 23/11132/2018-LK/ORNK byla z programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové
kultury – kategorie A“, schválena neinvestiční dotace ve výši 125 tis. Kč na projekt Vydání kolektivní
monografie My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, účelově určena na DTP práce, tisk 95 tis. Kč,
autorské honoráře 25 tis. Kč, ostatní osobní náklady (DPP) 5 tis. Kč.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2019 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0057/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT ČR v celkové výši 13 955,83 tis. Kč. Jedná se o dotaci ve výši 13 603,85 tis. Kč
v rámci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol“ a ve výši 351,97 tis. Kč na projekty OP VVV.

RZK/0058/2019
Rozpočtové opatření řeší zvýšení výdajů a snížení příjmů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení
dotačních programů u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“. U této akce dochází v roce
2019 ke zvýšení investičních výdajů o 1 435,86 tis. Kč a zvýšení neinvestičních výdajů o 210 tis. Kč. Dále
z důvodu posunu realizace akce dochází v roce 2019 ke snížení příjmů v podobě předpokládané dotace
z IROP celkem o 16 860,65 tis. Kč. Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků min. let ve výši
16 652,08 tis. Kč a převodem výdajů ve výši 1 854,44 tis. Kč z 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 1 646 tis. Kč, snížení příjmů v podobě předpokládané dotace z IROP o 209 tis. Kč a tím zvýšení podílu ZK
o 1 855 tis. Kč.

RZK/0059/2019
Rozpočtové opatření řeší převod finančních prostředků u odboru kultury a památkové péče ve výši
840 tis. Kč z nerozepsané rezervy pro PO – Příspěvky a dotace PO na poskytnutí investičního příspěvku pro
Muzeum regionu Valašsko, p. o. v souvislosti s nákupem dodávkového automobilu. Investiční záměr
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č. 1518/090/03/19 byl předložen ke schválení v RZK 15. dubna 2019. Náklady na pořízení činí dle odhadu
840 tis. Kč, na základě dohody mezi PO a VPO bude snížen příspěvek na provoz muzeu o 140 tis. Kč,
700 tis. Kč bude poskytnuto z nerozepsané rezervy PO – následně bude poskytnut investiční příspěvek ve
výši 840 tis. Kč v souladu s podmínkami ROPIPu.

RZK/0060/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu v rámci odboru investic ve výši 183 tis. Kč, kdy dochází k přesunu
finančních prostředků z akce "ZŠ Rožnov pod Radhoštěm - výměna střešní krytiny" na akci „Příspěvky PO školství - úpravy majetku“. Na základě předkládaného investičního záměru je potřeba finanční krytí ve výši
2 317 tis. Kč. Investiční záměr č. 1529/150/03/19 byl předložen Radě ZK dne 15. 4.2019 ke schválení.

RZK/0061/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši
8 891 tis. Kč, zapojení volných prostředků z roku 2018 ve výši 158 tis. Kč a snížení odvodu z fondu investic
příspěvkové organizace ve výši 1 800 tis. Kč na zabezpečení realizace investičních akcí v oblasti školství, a
to:
1 snížení odvodu z fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště ve výši
1 800 tis. Kč na základě investičního záměru č. 1527/150/03/19
2. navýšení ve výši 335 tis. Kč na financování investiční akce „Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm –
zabezpečení bezbariérového přístupu“ na základě investičního záměru č. 1531/150/03/19
3. přesun finančních prostředků ve výši 329 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“
z investiční akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení“ na základě investičního
záměru č. 1528/150/03/19
4. přesun finančních prostředků ve výši 422 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“
z investiční akce „OA a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn“ na základě investičního záměru
č. 1503/150/02/19
5. přesun finančních prostředků ve výši 1 521 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“
z investiční akce „Gymnázium Uherské Hradiště – sanace střešního pláště“ na základě investičního záměru
č. 1527/150/03/19
6. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 4 667 tis. Kč na financování
investiční akce „SŠHS Kroměříž – rekonstrukce kabeláže“ na základě investičního záměru
č. 1533/150/03/19
7. přesun volných prostředků z roku 2018 ve výši 158 tis. Kč a z akce „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ ve výši 1 617 tis. Kč na financování akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“ na
základě dodatku č. 3 investičního záměru č. 1427/150/04/18 – 03/02/19.

RZK/0062/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic v celkové výši
50 109 tis. Kč na zajištění financování investiční akce Zlínského kraje „Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14 - TRN“ (IZ č. 1497/170/02/19) a přesun z akce „ZZS ZK - výjezdová základna
Otrokovice" ve výši 6 000 tis. Kč do akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ z důvodu prozatímního
přesunu připravované akce.

RZK/0063/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů u akce
“Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. U této akce dochází v roce
2019 k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 078 tis. Kč, snížení výdajů v podobě návratné
finanční výpomoci neinvestiční o 2 805 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci
o 7 685 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 tedy činí 5 958 tis. Kč a je kryto převodem výdajů ve
výši 1 078 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ a zbývající částka
4 880 tis. Kč použitím volných prostředků z minulých let. Důvodem těchto změn je navýšení celkových
nákladů a aktualizace cash-flow akce v letech 2019 až 2022. V rámci tohoto dodatku dochází za dobu
realizace akce k navýšení celkových nákladů o 7 382 tis. Kč, které je kryto z prostředků ZK. Předpokládaná
výše dotace z IROP a podíl PO se nemění.

RZK/0064/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
900 tis. Kč na zajištění investičních akcí v oblasti sociálních věcí, a to na akci „Přesun provozu denního
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stacionáře Radost na Střední zdravotnickou školu ve Zlíně“, příspěvkové organizace Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením Fryšták a dále přesun finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč
z investičních na neinvestiční prostředky v rámci akce „Oblast sociálních věcí“ z důvodu pořízení přípravné
dokumentace ke stanovení technických a ekonomických parametrů akcí souvisejících s optimalizací provozu
sociálních služeb.

RZK/0065/2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR ze státního
rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Rozhodnutím č.MK-S 1588/2019 ORNK/TLK-B byla z programu „Podpora tradiční lidové kultury –
kategorie B“, schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč na projekt Digitální mapa tradiční
kultury – pokračování projektu, účelově určena na služby – honoráře 40 tis. Kč a služby – zpracování
audio, video 40 tis. Kč.
b) Krajská galerie výtvarného umění, p. o.
Rozhodnutím MK-S 11818/2018 OULK byla z programu „Kulturní aktivity“ schválena účelová
neinvestiční dotace ve výši 250 tis. Kč na projekt Trienále Prostor Zlín 2019: Alternativy destrukce,
účelově určena na umělecké honoráře včetně OON 70 tis. Kč, další náklady včetně OON 180 tis. Kč.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2019 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finanční vypořádání
vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0066/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Zlínského kraje ve výši 1 950 tis. Kč v rámci odboru
Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR z dotačního programu pro
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů
dle rozhodnutí č.j. MV-26503-3/OBP-2019. Tyto finanční prostředky byly přiděleny na dílčí projekt
Statutárního města Zlína, který byl součástí žádosti Zlínského kraje s názvem – Bezpečnost školských
zařízení ve Zlíně. Následně bude Zlínský kraj přidělovat tuto dotaci městu Zlín na základě podané žádosti
o individuální dotaci.

RZK/0067/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 129 tis. Kč v rámci odboru dopravy a
silničního hospodářství z akce "Vážení silničních vozidel" na akci "Dopravní obslužnost - linková doprava"
v souvislosti se zajištěním vratky kompenzace Jihomoravskému kraji při provádění dopravní obslužnosti
v roce 2018. Jihomoravský kraj poskytl Zlínskému kraji v roce 2018 kompenzaci na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK v celkové výši 512,79 tis. Kč. Dle
vyúčtování, zpracovaného Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, byla skutečná kompenzace za
celý rok 2018 ve výši 384,05 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj zaslal v roce 2018 na účet ZK
částku v celkové výši 512,79 Kč, vznikl přeplatek ve výši 128,74 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nutné uvedený
přeplatek dotace vrátit zpět Jihomoravskému kraji.

RZK/0068/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů,
u níže uvedených akcí v souvislosti se zapojením dotací z Integrovaného regionálního OP, 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“). Dále dochází
k zapojení vratek investičních a neinvestičních příspěvků od příspěvkových organizací na základě skutečně
proplacených dotací z IROP.
Jedná se o následující akce:
- „Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky“ – zapojení průtokového transferu ve výši
3 288,88 tis. Kč a vratky neinvestičního příspěvku ve výši 30 tis. Kč.
- „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Modernizace strojírenských dílen“ – zapojení
průtokového transferu ve výši 21 896,48 tis. Kč a vratky investičního a neinvestičního příspěvku v celkové
výši 2,32 tis. Kč.
- „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - půdní vestavba na budově školy“ zapojení průtokového transferu ve výši 18 799,97 tis. Kč a vratky investičního a neinvestičního příspěvku
v celkové výši 1 505,79 tis. Kč.
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„Střední průmyslová škola Zlín - Modernizace učebny pro kontrolu a měření“ – zapojení průtokového
transferu ve výši 1 796,52 tis. Kč a vratky investičního příspěvku ve výši 0,67 tis. Kč.
- „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“ - zapojení průtokového transferu ve výši
8 498,27 tis. Kč.
Zapojované vratky investičních a neinvestičních příspěvků v celkové výši 1 538,78 tis. Kč se převádí na akci
„Financování krajských rozvojových projektů“.
-

RZK/0069/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK, a to:
1. Přesun finančních prostředků ve výši 44 tis. Kč z akce „Podpora sportu v obcích“ na akci „Individuální
podpora – Mládež a sport“ z důvodu nedočerpání alokovaných finančních prostředků v rámci Programu
MaS02-18 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel.
2. Změnu investičních transferů na neinvestiční v celkové výši 456 tis. Kč v rámci akce „Individuální podpora
- Mládež a sport“. Neinvestiční transfery budou použity na poskytnutí dotací pro mimořádně významné akce
a projekty s regionálním i nadregionálním významem, které nesplňují podmínky v rámci vyhlašovaných
programových podpor sekce MLÁDEŽ A SPORT. Dochází i k upřesnění položek dle rozpočtové skladby
u příjemců neinvestičních transferů.
3. Upřesnění položky dle rozpočtové skladby a čísla ORGu ve výši 800 tis. Kč u příjemce investičního
transferu – Město Vsetín.

RZK/0070/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Mze ČR ve výši 50,90 tis. Kč na zmírnění škod způsobených
suchem, dotace z MŠMT ČR ve výši 130 tis. Kč na zajištění ústředních kol soutěží a zapojení vrácených
finančních prostředků z dotace v rámci OP VVV ve výši 10 tis. Kč.

RZK/0071/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic ve výši 490 tis. Kč z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na akci
„Příspěvky a dotace PO – ostatní“
na poskytnutí investičního příspěvku pro Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně na přípravu a realizaci akce „MJVM - Depozitář Otrokovice - nová MaR“.

RZK/0072/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 351,40 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS v souvislosti s úhradou nákladů
spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu muničního
skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. Dotace je určena na výdaje pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
uskutečněny za období 1. 10. 2018 – 31. 1. 22018.

RZK/0073/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic
na zajištění finančního krytí akce „SUPŠ Uherské Hradiště – Statické zajištění objektu Frankovka“ na
základě předkládaného investičního záměru č. 1535/150/03/19, který byl dne 29. 4. 2019 předložen Radě
ZK ke schválení. Očekávané náklady akce v roce 2019 jsou ve výši 602 tis. Kč, z toho 411 tis. Kč investiční
příspěvek z rozpočtu ZK. V rámci schváleného rozpočtu bylo na tuto akci plánováno 700 tis. Kč. Nyní
dochází ke změně neinvestičního transferu na investiční ve výši 411 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši
289 tis. Kč se převádí na akci „Příspěvky PO školství – úpravy majetku“.

RZK/0074/2019
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic ve výši 2 118 tis. Kč na rok 2019
do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 z důvodu posunu realizace akce „Hrad Malenovice –
oprava střechy, oken a elektroinstalace“
2. přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Hrad Malenovice
- využití prostor hradu včetně odvodnění - projektová příprava“ na poskytnutí neinvestičního příspěvku na
novou akci „MJVM, p. o. - Hrad Malenovice – nové expozice“
3. přesun ve výši 1 600 tis. Kč z akce „Hrad Malenovice - využití prostor hradu včetně odvodnění - projektová
příprava“ na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ z důvodu zadání projektové dokumentace
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v přímém investorství ZK s plánem následného přesunu výdajů na odbor řízení dotačních programů
k realizaci akce z dotačních programů.

RZK/0075/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 48 tis. Kč
z důvodu poskytnutí investičního příspěvku na akci "ISŠ-COP s právem SJZ Valašské Meziříčí - sportovní
hala" v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1405/150/02/18-04/04/19/S, která byla
předložena Radě ZK dne 29. 4. 2019 ke schválení.

RZK/0076/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 811 tis. Kč z rozpočtu odboru investic - akce
"VS nemocnice - interní pavilon" do rozpočtu odboru ekonomického na akci „Ostatní výdaje odboru“ na
základě předložené závěrečné zprávy ukončené akce z důvodu nevyčerpání plánovaných finančních
prostředků na rok 2019.

RZK/0077/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 464,93 tis. Kč v rámci
odboru sociálních věcí a odboru Kancelář ředitele o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na výkon
sociální práce podle ustanovení § 93 a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle rozhodnutí č.j.
MPSV-2019/40637-224/1.

RZK/0078/2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR ze státního
rozpočtu dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
(rozpočtová skladba), v platném znění, prostřednictvím rozpočtu ZK do rozpočtu příjemce dotace:
a) Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Rozhodnutím MK 25 508/2019 ORNK/ZMA byla z programu „Zájmové kulturní-mimoumělecké aktivity“
schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 17 tis. Kč na projekt Kultura dávnověku aneb zapomenuté
vědění, účelově určena na materiálové náklady (materiál – 8,17 tis. Kč, vybavení – 7,22 tis. Kč,
kancelářské potřeby – 0,58 tis. Kč) a nemateriálové náklady (služby) – propagace – 1,04 tis. Kč.
b) Krajská galerie výtvarného umění, p. o.
Rozhodnutím MK-S 11190/2018 OULK byla z programu „Kulturní aktivity“ schválena účelová neinvestiční
dotace ve výši 270 tis. Kč na projekt Prostor Zlín, účelově určena na odbornou periodickou publikaci
v tištěné podobě.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání z MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2019 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0079/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 180 tis. Kč
z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění zpracování projektové přípravy připravované
akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně - Projektová příprava", která byla
předložena Radě ZK dne 13. 5. 2019 ke schválení.

RZK/0080/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 54 tis. Kč na zajištění soutěží (16 tis. Kč) a na podporu
vzdělávacích aktivit národnostních menšin (38 tis. Kč).

RZK/0081/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 200 tis. Kč v podobě účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, v souvislosti s konáním
voleb do Evropského parlamentu, dle rozhodnutí č. j. MF-7779/2019/1201-15.

RZK/0082/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 27 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic
z investičních transferů do neinvestičních (v rámci akce „Muzeum regionu Valašsko VS“) a přesun finančních
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prostředků ve výši 5 845 tis. Kč určených na krytí akce Muzea regionu Valašsko a 9 800 tis. Kč určených na
krytí akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko mladé“ (akce
nebude realizována) do střednědobého výhledu rozpočtu odboru investic na rok 2020, z důvodu zajištění
finančního krytí investičního záměru č. 1494/090/01/19 akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – rozvoj
areálu hvězdárny Vsetín“, který byl dne 13. 5. 2019 předložen ke schválení Radě ZK.

RZK/0083/2019
Rozpočtové opatření řeší:
1. Přesun finančních prostředků ve výši 1 399 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Zabezpečení
realizace investiční výstavby“ na zajištění financování investiční akce dle předkládaného investičního
záměru č. 1463/100/07/18 „Domov pro seniory Napajedla – protipožární opatření“.
2. Přesun finančních prostředků v celkové výši 321 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění financování investiční akce „Domov pro seniory
Napajedla – rekonstrukce výtahu“ v souladu se změnou struktury nákladů akce – investiční záměr
č. 1536/100/04/19.
3. Přesun 6 600 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2019 a přesun finančních prostředků ve výši
10 620 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 na zajištění financování investiční akce "DS
Lukov - protipožární opatření - I. etapa" – investiční záměr č. 1539/100/04/2019.
Všechny uvedené investiční záměry byly předloženy Radě ZK dne 13. 5. 2019 ke schválení.

RZK/0084/2019 - STORNOVÁNO
RZK/0085/2019
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář
ředitele, akce „Investiční akce úřadu“ (plánovaná akce „Obnova kuchyňského vybavení gastrotechnologie“)
do rozpočtu odboru investic na akci „Budova 21 - obnova jídelny a kavárny“ z důvodu zajištění přípravy a
realizace reprodukce majetku ZK – projektová dokumentace akce. Akce bude realizována v přímém
investorství ZK a byla předložena Radě ZK dne 13. 5. 2019 ke schválení.

RZK/0086/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou
neinvestiční účelovou dotaci z ministerstva financí ČR v celkové výši 6,24 tis. Kč na proplacení náhrad škod
způsobených zvláště chráněným živočichem – bobrem evropským.

RZK/0087/2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 36,41 tis. Kč v roce 2019 v rámci Fondu ZK,
odbor řízení dotačních programů, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji II“. Při průběžném sledování
realizace projektu bylo zjištěno, že u ZŠ a MŠ Dolní Bečva a ZŠ Vsetín dojde do konce projektu k vyššímu
čerpání finanční podpory, než bylo původně odhadováno. Důvodem je zajištění stravování pro větší počet
dětí. Celkový objem finanční podpory 1 467,58 tis. Kč se nemění, dochází pouze k přesunu finančních
prostředků mezi jednotlivými partnery. Potřeba navýšení finančních prostředků u ZŠ a MŠ Dolní Bečva a ZŠ
Vsetín v celkové výši 36,41 tis. Kč bude pokryta vzniklou úsporou u ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná, kde
naopak tuto pomoc využívá menší počet dětí. Jelikož byly finanční prostředky ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná,
poskytnuty v roce 2018 formou zálohy, vzniklá úspora bude vrácena ZK v roce 2019 formou finančního
vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu
(36,41 tis. Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (36,41 tis. Kč) ve výši 1,15 Kč je způsoben
zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.

RZK/0088/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví ve výši 1 109,21 tis. Kč z důvodu
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu
ZK, příspěvková organizace, na krytí výdajů na činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace v roce 2019.

RZK/0089/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů,
u níže uvedených projektů. Příjmy a výdaje se v roce 2019 navyšují celkem o 3 331,25 tis. Kč. Důvodem je
skutečnost, že na základě podaného vyúčtování finanční podpory za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 k datu
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20. 2. 2019 došlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb k vrácení části nespotřebovaných poskytnutých
finančních prostředků. Tyto prostředky budou zapojeny zpět do rozpočtu projektů. Jelikož finanční podpora
byla jednotlivým organizacím poskytnuta v roce 2018 formou zálohy, bude vzniklá úspora vrácena ZK v roce
2019 formou finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Jedná se o následující projekty:
- „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“ – na základě zaslaných vratek transferů od poskytovatelů sociálních
služeb (Centrum Áčko, Dětské centrum Zlín) ve výši 1 981,64 tis. Kč se navyšují příjmy a výdaje projektu
celkem o 1 981,64 tis. Kč.
- „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ - na základě zaslaných vratek transferů od
poskytovatelů sociálních služeb (Charita Valašské Meziříčí, Naděje, Sociální služby Uherské Hradiště,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, Charita sv. Vojtěcha Slavičín) v celkové výši
1 201,49 tis. Kč se navyšují příjmy a výdaje projektu o 1 201,49 tis. Kč.
- „Transformace sociálních služeb ve ZK“ - na základě zaslané vratky transferu od poskytovatele sociálních
služeb (Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.) ve výši 148,11 tis. Kč se navyšují příjmy a výdaje projektu
celkem o 148,11 tis. Kč.
Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu a skutečnou výší vrácených prostředků v celkové výši
7,43 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu
ZK na celé Kč.

RZK/0090/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 150,46 tis. Kč
o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR pro Sociální služby Vsetín dle rozhodnutí
č. OPZ/2.2/023.0000997 a zapojení vratky nespotřebované části účelové neinvestiční dotace z MPSV od
organizace Sociální služby Vsetín ve výši 10 002 Kč a její vrácení zpět do státního rozpočtu.
1) Jedná se o redistribuci 6. části dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/2.2/023/0000997 ve výši 150,46 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 je realizován v období srpen 2016 až červen 2019 a financován z prostředků ESF a státního
rozpočtu ČR.
2) Dále rozpočtové opatření řeší vrácení finančních prostředků v celkové výši 10 tis. Kč poskytnutých na
realizaci projektu č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001993 Návrat do života - transformace a humanizace
DZR Pržno příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín. Částka přeplatku (tj. prostředků, které byly
organizaci zálohově poukázány, nicméně nebyly využity) byla stanovena na základě ukončení kontroly
závěrečné žádosti o platbu. Částku je nutno prostřednictvím Zlínského kraje vrátit na účet Ministerstva
práce a sociálních věcí.

RZK/0091/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 73 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů
u projektu „SŠPHZ Uherské Hradiště - Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce“ dle
schvalovaného investičního záměru, který byl předložen do programu Interreg V-A SK-CZ výzva 2018/09.
Projekt je zaměřen na inovaci odborného vzdělávání ve strojírenském oboru cestou modernizace vybavení a
navazující inovace výuky strojírenského oboru. Proti původně schválenému projektovému rámci se navyšuje
poskytovaná investiční NFV o 73 tis. Kč na 3 043 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou ve výši
137 169,10 EUR, tj. 3 567 tis. Kč, příspěvková organizace hradí 10 % výdajů z příspěvku na provoz a fondu
investic, na předfinancování zbývajících investičních výdajů bude poskytnuta investiční NFV z rozpočtu FZK
odboru ŘDP ve výši 3 043 tis. Kč v roce 2019, která je kryta použitím volných prostředků z minulých let.
Splátka plánované NFV je naplánována v roce 2020. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a
výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů, v souvislosti s poskytnutými dotacemi
z Integrovaného regionálního OP, 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“). Jedná o akce:
- „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“
– navýšení příjmů a výdajů celkem o 4 492,92 tis. Kč.
- „Gymnázium Otrokovice - vybudovaní multimediální učebny, učebny chemie a biologie“ – navýšení příjmů
a výdajů celkem o 3 597,03 tis. Kč.
Dále se na základě skutečně proplacených dotací z IROP u těchto akcí do příjmů Fondu ZK zapojují vratky
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neinvestičních příspěvků v celkové výši 15,98 tis. Kč. Zapojované finanční prostředky v této výši se převádí
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0092/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR ve výši 1 606,20 tis. Kč na rozvojový program
"Excelence středních škol".

RZK/0093/2019
Do RZK 27. 5. 2019 byl předložen ke schválení projektový a finanční rámec projektu „Smart akcelerátor
Zlínského kraje II“. Projekt bude následně předložen do výzvy v OP VVV s předpokládaným datem zahájení
realizace 1. 7. 2019 a ukončením 31. 12. 2022. Hlavním cílem je pokračovat v aktivitách realizovaných
v předešlém projektu a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí
firem ve ZK a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti
Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací. V současné době je projekt veden v rozpočtu a
střednědobém výhledu rozpočtu s výší finančního rámce 28 mil. Kč. Dle podmínek vyhlášené výzvy z OP
VVV je max. výše celkových způsobilých výdajů stanovena pro Zlínský kraj na 30 mil. Kč. Celkový rozpočet
projektu se proto navyšuje ve výdajích o 2 mil. Kč na 30 mil. Kč a v příjmech o 1,7 mil. Kč na 25,5 mil. Kč.
Podíl ZK se navyšuje o 300 tis. Kč. V souvislosti s tím se rozpočtovým opatřením příjmy v roce 2019 snižují
o částku 3 400 tis. Kč na 0,- Kč a přesunují do dalších let z důvodu předpokládaného pozdějšího vydání
rozhodnutí MŠMT, po kterém bude následovat 1. zálohová platba. Výdaje se v roce 2019 snižují
o 623 tis. Kč na výsledných 3 377 tis. Kč a přesunují do dalších let z důvodu posunu většiny plánovaných
aktivit.

RZK/0094/2019
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje řeší přesun investičních a
neinvestičních finančních prostředků ve výdajích projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech
ZK" ve výši 10,59 tis. Kč a převod nevyužitých neinvestičních prostředků na publicitu ve výši 286,94 tis. Kč
na investiční prostředky u projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech II". Finanční rámce
projektů se nemění. Z metodického stanoviska Ministerstva životního prostředí vyplývá, že vygenerované
úroky nejsou součástí dotace a lze tedy tyto prostředky použít na výdaje související s projektem, které
nejsou pokryty dotací. Nevyužité vygenerované úroky ve výši 10,59 tis. Kč, které nebyly využity na výměny
stávajících kotlů, budou použity na úhradu mezd zaměstnanců v projektu. V rámci závazného ukazatele
ORG 8313010000 POL 6371 ODPA 3713 se převádí částka 7,9 tis. Kč na POL 5011 Platy zaměstnanců
ODPA 3713, částka 1,98 tis. Kč na POL 5031 pojistné na sociální zabezpečení ODPA 3713 a částka
0,71 tis. Kč na POL 5032 pojistné na zdravotní pojištění ODPA 3713. Na základě změny rozhodnutí
o poskytnutí dotace vydaného dne 10. 5. 2019 se rozpočtovým opatřením dále převádí nevyužité
neinvestiční prostředky na publicitu ve výši 286,94 tis. Kč na investiční prostředky, které budou použity na
výměny stávajících kotlů na pevná paliva. V rámci závazného ukazatele ORG 831306000 POL 5169 –
nákup ostatních služeb ODPA 3713 UZ 106515011 se převádí výdaje ve výši 286,94 tis. Kč na POL 6371
Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ODPA 3713 UZ 106515974. Dále dochází
rozpočtový opatřením v roce 2019 ke změně příjmů z POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu UZ 106515011 se převádí částka ve výši 286,94 tis. Kč na POL 4216 Ostatní investiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu UZ 106515974.

RZK/0095/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů
u následujících akcí:
1) „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“, kde dochází
v roce 2019 ke snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 13 716 tis. Kč a snížení investičního
příspěvku o 512 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci
o 4 056 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 10 172 tis. Kč a převádí se k čerpání
do následujících let.
Důvodem těchto změn je změna rozložení nákladů na stavební práce a dodávek vybavení v letech 2019
až 2022. V rámci tohoto dodatku dochází za dobu realizace akce k navýšení celkových nákladů
o 22 740 tis. Kč, které je kryto z podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z IROP ani podíl PO se nemění.
2) „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“, kde dochází
v roce 2019 ke snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 13 894 tis. Kč, zvýšení návratné
finanční výpomoci – neinvestiční o 1 173 tis. Kč, zvýšení investičního příspěvku o 124 tis. Kč a snížení
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účelového příspěvku na provoz o 958 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné
finanční výpomoci o 834 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 12 721 tis. Kč a
převádí se k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je změna rozložení nákladů na stavební
práce a související aktivity přípravy v letech 2019 až 2021. V rámci tohoto dodatku dochází za dobu
realizace akce k navýšení celkových nákladů o 17 181 tis. Kč, které je kryto z podílu ZK. Předpokládaná
výše dotace z IROP ani podíl PO se nemění.
3) “Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“, kde dochází v roce 2019 k navýšení výdajů
v podobě investičního příspěvku o 12,94 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci – investiční
o stejnou částku. Dále dochází ke zvýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci
o 325,67 tis. Kč a vratky části účelového příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkové organizaci
v roce 2018 o 12,94 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 338,61 tis. Kč a převádí
se k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je úprava zdrojů financování v letech 2019 až
2021 a to na základě v roce 2019 odevzdané a proplacené 2. žádosti o platbu z IROP. U této akce
nedochází k překročení závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl
vlastních zdrojů ZK+PO).

RZK/0096/2019
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v celkové výši 1 056 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“, kde dochází
k úspoře finančních prostředků na základě závěrečné zprávy ve výši 554,63 tis. Kč a z akce „Zabezpečení
realizace investiční výstavby“ ve výši 501,37 tis. Kč na zajištění investiční akce „Obchodní akademie
Kroměříž - úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“ na základě změny struktury nákladů
akce, investiční záměr č. 1547/150/05/19.
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic u investiční akce „SŠIEŘ Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“, kdy dochází ke změně investičních transferů na
neinvestiční ve výši 484 tis. Kč a přesun 1 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na
základě změny struktury nákladů investičního záměru č. 1541/150/04/19.

RZK/0097/2019
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace z Úřadu vlády ČR z programu "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2019" do příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč. Dotace byla
poskytnuta na základě žádosti ZK o dotaci z tohoto projektu na podporu činnosti koordinátorů pro romské
záležitosti.

RZK/0098/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů
u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“. U této akce dochází v roce 2019 ke zvýšení
investičních výdajů ve výši 70,54 tis. Kč. Důvodem této změny je navýšení ceny části dodávky v rámci
projektu. Saldo ZK je kryto převodem výdajů ve výši 70,54 tis. Kč z akce „Financování krajských rozvojových
projektů“. V rámci celé akce dochází ke zvýšení celkových nákladů o 70 tis. Kč a zvýšení podílu ZK
o 70 tis. Kč. Předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP se nemění.

RZK/0099/2019
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši
450 tis. Kč, kdy dochází ke snížení odvodů z fondu investic příspěvkových organizací a příspěvků PO na
zajištění akcí "SOU Uherský Brod - přístřešky a zpevněná plocha s kotci pro psy" (200 tis. Kč) a "DD a ZŠ
Vizovice - úprava manipulační plochy" (250 tis. Kč).

RZK/0100/2019
Rozpočtové opatření řeší zvýšení výdajů v roce 2019 v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů
u akce „ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“. U této akce dochází v roce 2019 ke zvýšení
investičních výdajů o 753,05 tis. Kč a snížení neinvestičních výdajů o 167,15 tis. Kč. Saldo v rozpočtu ZK ve
výši 585,90 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem
této změny je navýšení celkových nákladů akce a s tím související změny ve zdrojích financování. Celkem
u této akce dochází ke zvýšení celkových nákladů o 586 tis. Kč a zvýšení podílu ZK o 586 tis. Kč.
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