ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0689-19Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK dne 9. 9. 2019
ZZK/0012/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v celkové výši 331,99 tis. Kč na
základě uzavření smluv o nájmu nemovitých a movitých věcí týkající se umístění reklamního poutače a
areálů hraničních přechodů Starý Hrozenkov a Střelná.

ZZK/0013/2019
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje roku 2019, které jsou provedeny
na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v návaznosti na vyhodnocení plnění rozpočtu roku
2019 za 1. pololetí. Navýšené příjmy jsou ve prospěch ostatních výdajů odborů zapojeny ve výši
12 283 tis. Kč. Dále jsou realizovány přesuny příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019 do následujících let
v návaznosti na posun realizací investičních akcí a projektů. Přesuny jsou realizovány ve výši
327 145,50 tis. Kč, a to zejména u financování v oblasti investičních akcí ve výši 207 185 tis. Kč, v oblasti
Kancelář ředitele 10 800 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 27 717 tis. Kč, v oblasti Kanceláře hejtmana
2 600 tis. Kč, v oblasti životního prostředí a zemědělství 1 300 tis. Kč a v oblasti kultury 11 500 tis. Kč.

ZZK/0014/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru Kancelář ředitele a výdajů rozpočtu odboru
školství, mládeže a sportu ve výši 2 050 tis. Kč plynoucí z pojistného plnění od pojišťoven na pokrytí havárií:
- Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – poškození střešní krytiny vichřicí (750 tis. Kč)
- SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – poškození budovy následkem vichřice
(600 tis. Kč)
- SŠ oděvní a služeb Vizovice – únik vody v 1. poschodí (700 tis. Kč)

ZZK/0015/2019
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 80 tis. Kč na základě
uzavřené smlouvy o pronájmu nemovitostí v k. ú. Zborovice na účelem zřídit a provozovat Společenské
centrum Zborovice, které bude zahrnovat mimo jiné informační centrum pro celý region, administrativní
zázemí MAS Hříběcí hory, muzeum, pořádání koncertů vážné a lidové hudby, tvořivé díly, knihovnu, aj.
Příjmy z pronájmu navyšují výdaje na správu majetku.
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