ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0461-19Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK dne 17. 6. 2019
ZZK/0009/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 2 035,38 tis. Kč. Jedná
se o navýšení nájmu mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s. Ve výdajích dochází k navýšení
akce „Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím“.

ZZK/0010/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019, zapojení nových příjmů roku 2019,
vratek dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2018 a navýšení rozpočtu roku 2019 na základě
předložených žádostí odborů KÚ. Dále dochází k přesunu finančních prostředků rozpočtu roku 2019 ve výši
182 580,25 tis. Kč do následujících let z důvodu posunu termínů realizace plánovaných akcí.
Rozpočtové opatření řeší v rámci odboru ekonomického zapojení (navýšení) příjmů ze sdílených daní
v celkové výši 210 000 tis. Kč, dále zapojení příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši
3 000 tis. Kč a příjmů z penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 8,82 tis. Kč. V rámci odboru kultury a
památkové péče dochází k zapojení příjmů ve výši 56 tis. Kč v souvislosti s příjmy z penále, pokut a odvodů
a ostatních nedaňových příjmů. V rámci odboru sociálních věcí dochází k zapojení příjmů ve výši 70 tis. Kč
v souvislosti s příjmy z penále, pokut a odvodů a dále je řešeno zrušení poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 1 500 tis. Kč. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení příjmů
ve výši 818,25 tis. Kč jako vratka kompenzace od Jihomoravského a Olomouckého kraje při zajištění
základní linkové dopravní obslužnosti za rok 2018 a dále dochází k zapojení příjmů ve výši 17 492,15 tis. Kč
v souvislosti s odvody ze zisku SÚS Zlínského kraje.
V rámci rozpočtu odboru Kancelář ředitele řeší rozpočtové opatření také přesun finančních prostředků
v celkové 55 300 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtů roku 2020 – 2023 v souvislosti se zajištěním
obnovy Technologického centra Zlínského kraje v letech 2021 - 2023 (částka 42 000 tis. Kč) a dále
v souvislosti se zajištěním financování akcí „Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do
bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy Krajského úřadu ZK“ (částka 7 500 tis. Kč) a
„Rekonstrukce VZT na 21. budově“ (částka 5 800 tis. Kč). V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství
dochází k navýšení výdajů rozpočtu 2019 o celkovou částku ve výši 36 183 tis. Kč a to zejména o částku
20 000 tis. Kč na navýšení výdajů na investiční příspěvek pro Ředitelství silnic ZK, o částku 16 183 tis. Kč na
navýšení výdajů na zajištění silniční a drážní dopravní obslužnosti ZK a o částku 17 492,15 tis. Kč z příjmů
z odvodu ze zisku SÚS ZK a jejich využití k navýšení výdajů na provoz pro Ředitelství silnic ZK. V rámci
odboru strategického rozvoje kraje ve Fondu ZK dochází k navýšení výdajů ve výši 520 tis. Kč v souvislosti
s poskytnutím návratné finanční výpomoci Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. V rámci
odboru investic dochází k navýšení výdajů ve výši 10 000 tis. Kč v souvislosti se zajištěním realizace
investiční výstavby. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k navýšení výdajů v celkové částce
10 430 tis. Kč v souvislosti s navýšením výdajů na příspěvky PO – školství (částka 5 430 tis. Kč) a v rámci
Fondu ZK k navýšení výdajů na akci „Podpora budování dílen v ZŠ“ pro obce ZK (částka 5 000 tis. Kč).
Navržené změny ve prospěch financování budou v roce 2019 v celkové výši 78 333,75 tis. Kč.

ZZK/0011/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 501,76 tis. Kč v rámci
odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a příjmy z věcných břemen a jejich využití ve
výdajích na navýšení rozpočtu akce "Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí". Jedná se o zapojení:
- příjmů z prodeje pozemku – školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 17. 6. 2019. Jedná se
o prodej pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm;
- příjmů z prodeje pozemků – ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 17. 6. 2019. Jedná se o
prodej nemovitostí v k.ú. Valašské Klobouky a v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí;
- ostatních nedaňových příjmů – jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen na nemovitostech Zlínského
kraje.
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