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Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 10. 1. 2020 do 20. 4. 2020

RZK/0001/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 a
úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2020. Především dochází k přesunu závazků finančně krytých
rozpočtem roku 2019, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2020. V rámci odboru Kancelář hejtmana
dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky u
akce „Posouzení analýzy rizik“ ve výši 370 tis. Kč. V rámci odboru ekonomického je řešeno zapojení
finančních prostředků ve výši 686 Kč z rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s odvodem sociálních
dávek do státního rozpočtu a dále k zapojení vratky dotace z roku 2019 v rámci OP Zaměstnanost od SSL
Vsetín ve výši 624,47 tis. Kč na odvod v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. V rámci odboru
životního prostředí a zemědělství dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč do
rozpočtu roku 2020 v souvislosti s výdaji na úhradu likvidace havárií dle směrnice SM/79/02/16, která
stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod ZK.
V rámci odboru DOP dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 9 195 tis. Kč v souvislosti
s financováním již schválených investičních záměrů, projektů zařazených do programu IROP pro Ředitelství
silnic Zlínského kraje, dále dochází k zapojení nevyčerpaného investičního příspěvku z roku 2019 do
rozpočtu roku 2020 pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 14 100 tis. Kč. V rámci odboru investic
dochází k přesunu finančních prostředků na rok 2020 v celkové výši 19 716,97 tis. Kč na zajištění finančního
krytí investičních akcí v oblasti kultury a školství. V rámci odboru zdravotnictví dochází k přesunu závazků
krytých rozpočtem roku 2019 do rozpočtu 2020 ve výši 109,87 tis. Kč u akcí „Prohlídka těl zemřelých“ a
„Konzultační a poradenské služby“.
Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku
2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky u projektu „Spolufinancování GŘ HZS ČR“ ve
výši 3 100 tis. Kč. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k zapojení finančních
prostředků ve výši 451,20 tis. Kč z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 u závazného ukazatele „Podpora
ekologických aktivit v kraji“.
V rámci úpravy rozpočtu roku 2020 dochází k úpravě dotace v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí na
straně příjmů i výdajů, a to z MPSV ČR ve výši 204 702 tis. Kč. U odboru KH dochází k navýšení příjmů a
výdajů ve výši 1 210 tis. Kč od Net4Gas za propagaci na akcích ZK. U odboru dopravy a silničního
hospodářství dochází ke snížení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 207,90 tis. Kč v souvislosti s upřesněním
počtu obyvatel obcí ZK dle vyhlášky č. 219/2019 Sb. v návaznosti na příspěvek obcí na zajištění dopravní
obslužnosti ve Zlínském kraji. U odboru školství, mládeže a sportu dochází k přesunu finančních prostředků
ve výši 1 660 tis. Kč do Fondu ZK na akci „Financování krajských rozvojových projektů“ v souvislosti
s vrácením prostředků na předfinancování projektu IKAP pro školské PO. U odboru investic dochází
k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 606,43 tis. Kč na základě dodatků smluv o nájmu mezi
Uherskohradišťskou a Kroměřížskou nemocnicí a Zlínským krajem a dále k přesunu finančních prostředků
ve výši 36,30 tis. Kč na zabezpečení realizace investiční výstavby. U odboru sociálních věcí dochází
k navýšení příjmů o odvody PO ve výši 371 tis. Kč a navýšení výdajů odboru investic o tuto částku na krytí
investiční akce „DS Lukov – protipožární opatření – I. etapa. U odboru strategického rozvoje kraje dochází
k přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč na poskytnutí dotace v rámci „Individuální podpora
STR – Baťův kanál“, dále k přesunu 286.25 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím NFV Centrále cestovního
ruchu VM, k přesunu 575 tis. Kč v souvislosti s nečerpáním výdajů na Stipendijní program pro zdravotnické
odbory do akce „Fond ZK – ostatní výdaje“ a k přesunu 200 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím dotace
v rámci projektu „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“.

RZK/0002/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 109 259,52 tis. Kč a navýšení výdajů o 142 829,52 tis. Kč
v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení v souvislosti se zajištěním financování projektů
spolufinancovaných z EU, SR a jiných programů, a to v návaznosti na schválené investiční záměry a jejich
dodatky, schválené změny struktur nákladů investičních akcí, zapojení nových akcí do rozpočtu a posun
financování projektů. Tyto změny byly schváleny RZK v období od 30. 9. 2019 do 31. 12. 2019. Na základě
těchto změn se z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 zapojují finanční prostředky ve výši
65 684,58 tis. Kč a následně se část zdrojů financování ve výši 49 223,57 tis. Kč přesunuje do dalších let.
Současně dochází k navýšení příjmů odboru školství, mládeže a sportu o 4 000 tis. Kč a odboru sociálních
věcí o 593 tis. Kč o nařízené odvody z investičního fondu a dále ke snížení výdajů odboru investic
o 11 000 tis. Kč u akce „SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly“ a snížení příspěvků na provoz
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odboru školství, mládeže a sportu o 1 516 tis. Kč. Dále rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných
finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, a to
u závazného ukazatele ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů ve výši 39 537,72 tis. Kč a
ORG 8311020000 - Smart akcelerátor Zlínského kraje ve výši 690,69 tis. Kč.

RZK/0003/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a úpravu příjmů a
výdajů v souvislosti se zajištěním financování následujících akcí:
- „Gymnázium Otrokovice – modernizace učeben IT a bezbariérový přístup“ – u této akce nebyly v roce
2019 čerpány výdaje ve výši 2 564 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci a nenaplněny příjmy ve
výši 2 564 tis. Kč v podobě vratky návratné finanční výpomoci. Z důvodu posunu realizace akce se v roce
2020 zapojují výdaje celkem ve výši 2 560 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci. Příjmy v podobě
vratky návratné finanční výpomoci ve výši 2 560 tis. Kč jsou očekávány v roce 2021.
- „DS Napajedla, p. o. - rekonstrukce výtahu“, kde dochází k zapojení výdajů ve výši 1 999 tis. Kč v rámci
Fondu ZK, odboru projektového řízení dle schvalovaného dodatku IZ č. 1. Zdrojem zapojovaných výdajů
do rozpočtu Fondu ZK je přesun výdajů ve výši 1 621 tis. Kč z odboru investic nevyčerpaných v rámci této
akce v roce 2019 a navýšení příjmů Odboru sociálních věcí formou navýšení odvodu z Fondu investic
příspěvkové organizace DS Napajedla o 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 122 tis. Kč se převádí na
ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
- „MJVM – Hrad Malenovice – oprava střechy, oken a elektroinstalace“ – u této akce dochází k přesunu
nevyčerpaných prostředků ve výši 387 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 na základě změny
struktury nákladů investičního záměru č. 1482/090/11/18 – 02/12/19/S.

RZK/0004/2020
Rozpočtové opatření řeší převod výdajů ve výši 18 292,90 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce „Financování
krajských rozvojových projektů“ na akci „Fond ZK - ostatní výdaje - blokované prostředky“. Důvodem je
schvalovaný mandát ohledně podání žádosti o dotaci na akci „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní
haly“ také dle výzvy č. 121 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětná částka je rozdíl mezi předpokládanou výší dotace z programu MŠMT č. 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017-2024 (39 952,90 tis. Kč) a předpokládanou výší dotace z OPŽP
(21 660 tis. Kč). Projekt v rámci OPŽP bude realizován jen v případě, že nebude úspěšná žádost na stejný
projekt v rámci programu MŠMT.

RZK/0005/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic z roku
2019 do rozpočtu roku 2020 na zajištění finančního krytí akce "SPŠ strojnická Vsetín - oprava havarijního
stavu střechy tělocvičny" na základě investičního záměru č. 1599/150/12/19, který byl předložen Radě ZK
dne 10. 1. 2020 ke schválení.

RZK/0006/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce
“Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. U této akce dochází v roce
2020 k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 611,18 tis. Kč, navýšení výdajů v podobě
návratné finanční výpomoci investiční o 11 753 tis. Kč a snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční
výpomoci o 6 587 tis. Kč. Důvodem těchto změn je časový posun zahájení stavebních prací. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK v roce 2020 tedy činí 19 951,18 tis. Kč a je kryto:
a) zapojením finančních prostředků ve výši 13 229,18 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2019 u této akce,
b) zbývající částka ve výši 6 722 tis. Kč použitím volných prostředků rozpočtu ZK.
V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK
a PO.

RZK/0007/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 v celkové výši 1 068,45 tis. Kč
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u níže uvedených akcí z účelem zajištění jejich financování
v roce 2020. U jednotlivých akcí dochází v roce 2020 k zapojení následujících výdajů:
a) 87,23 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ (ORG 8314200001); z toho
16,96 tis. Kč v podobě investičních výdajů a 70,27 tis. Kč v podobě investičního příspěvku.
b) 720,92 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín –
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Příluky“ (ORG 8314200002); z toho 166,33 tis. Kč v podobě investičních výdajů a 554,59 tis. Kč v podobě
investičního příspěvku.
c) 109,90 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (ORG 8314200003);
z toho 66,31 tis. Kč v podobě investičních výdajů a 43,59 tis. Kč v podobě investičního příspěvku.
d) 150,40 tis. Kč u akce „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (ORG 8314200004);
z toho 69,96 tis. Kč v podobě investičních výdajů a 80,44 tis. Kč v podobě investičního příspěvku.
U dotčených akcí nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů
ZK.

RZK/0008/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 a
úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2020. Především dochází k přesunu závazků finančně krytých
rozpočtem roku 2019, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2020. V rámci odboru Kancelář hejtmana
dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky
v celkové výši 523,24 tis. Kč. V rámci odboru ekonomického je řešeno zapojení finančních prostředků ve
výši 1 904,80 tis. Kč z rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky u akce
„Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“. Dále v rámci odboru ekonomického dochází k zapojení odvodu
penále za porušení rozpočtové kázně od organizace Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o. ve výši
1,67 tis. Kč. Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu závazků
z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky u projektu „Individuální
podpora KH“ ve výši 750 tis. Kč. V rámci odboru sociálních věcí dochází k přesunu finančních prostředků ve
výši 350 tis. Kč z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 u závazného ukazatele „Individuální podpora SOC“.
V rámci přesunů z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 dochází také k zapojení nevyčerpaných výdajů
u projektů a akcí Fondu ZK v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmana v celkové výši 1 374,47 tis. Kč a
v rámci odboru sociálních věcí v celkové výši 1 187,01 tis. Kč a to do akce „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0009/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru kultury a památkové péče ze
závazného ukazatele „Individuální podpora – Památky“ na závazný ukazatel „Památky - Programová
podpora“ ve výši 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity k zajištění financování Programu na
podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

RZK/0010/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu odboru investic z roku
2019 do roku 2020 ve výši 10 484,83 tis. Kč a přesun v rámci rozpočtu odboru investic roku 2020 ve výši
6 380 tis. Kč (z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a „Příspěvky PO školství – úpravy
majetku“) na zajištění krytí akcí uvedených v Plánu přípravy investičních akcí ZK. U vybraných akcí dochází
ke změně investičních a neinvestičních prostředků na základě změny kvalifikace prováděných prací.
Aktualizace Plánu přípravy investičních akcí ZK byl předložen Radě ZK dne 20. 1. 2020 ke schválení.

RZK/0011/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů v celkové výši 5 539,97 tis. Kč a výdajů ve výši 9 232,78 tis. Kč
v roce 2020 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace
fotovoltaických systémů“ v souvislosti se 121. výzvou MŽP v rámci OPŽP za účelem zajištění financování
této akce dle schvalovaného projektového záměru. U této akce se zapojují výdaje ve výši 5 539,67 tis. Kč
v podobě návratné finanční výpomoci investiční, výdaje ve výši 3 693,11 tis. Kč v podobě investičního
příspěvku a příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 5 539,67 tis. Kč. Zdrojem krytí
poskytovaného investičního příspěvku jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z akce „Financování
krajských rozvojových projektů“ ve výši 3 693,11 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou 9 233 tis. Kč, podíl ZK
3 694 tis. Kč, předpokládaná výše dotace z OPŽP 5 539 tis. Kč.

RZK/0012/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 2 225,55 tis. Kč v roce 2020 v rámci Fondu ZK,
odboru projektového řízení u akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra“ za účelem
zajištění financování této akce dle schvalovaného investičního záměru. U této akce se zapojují výdaje ve
výši 873 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční, výdaje ve výši 191 tis. Kč v podobě
návratné finanční výpomoci neinvestiční, výdaje ve výši 954,55 tis. Kč v podobě investičního příspěvku a
výdaje ve výši 207 tis. Kč v podobě účelového příspěvku na provoz. Zdrojem krytí jsou výdaje převedené
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v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ ve výši 916 tis. Kč, dále zapojení
nevyčerpaných prostředků v rámci odboru investic z roku 2019 ve výši 245,55 tis. Kč určených na přípravu
této akce a použití volných prostředků rozpočtu ZK ve výši 1 064 tis. Kč (vratka v podobě návratné finanční
výpomoci je plánována v roce 2021). Celkové náklady akce jsou 2 280 tis. Kč, podíl ZK 1 162 tis. Kč,
předpokládaná výše dotace z MMR 1 064 tis. Kč.

RZK/0013/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 a
úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2020. Především dochází k přesunu závazků finančně krytých
rozpočtem roku 2019, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2020. V rámci odboru Kancelář ředitele
dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky
v celkové výši 407,94 tis. Kč u závazných ukazatelů „KÚ – služby pro úřad“, „KÚ – Informační strategie“ a
„KÚ – Investiční akce úřadu“. V rámci odboru životního prostředí a zemědělství dochází k přesunu závazků
ve výši 700 tis. Kč v souvislosti se závazky na výdaje EIA. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství
dochází k přesunu závazků v souvislosti s neproplacenými závazky na dopravní obslužnost linkovou a
drážní v celkové výši 10 348,61 tis. Kč. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu
závazků ve výši 229,90 tis. Kč v souvislosti se zpracováním koncepce „PRÚOZK“. V rámci odboru investic
dochází k přesunu závazků v celkové výši 9 163,65 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „SPZ Holešov“,
dále na zabezpečení realizace investiční výstavby a investičních akcí v oblasti zdravotnictví, sociální věcí a
ostatní investiční aktivity. Dále dochází v rámci odboru investic k přesunu nevyčerpaných finančních
prostředků rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020 ve výši 206 327 tis. Kč na zajištění financování akce „Nová
krajská nemocnice – Zlín-Malenovice“.
Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru kultury a památkové péče dochází k přesunu závazků z rozpočtu
2019 do rozpočtu 2020 v souvislosti s neproplacenými závazky v rámci Fondu ZK v celkové výši
9 899,50 tis. Kč u závazných ukazatelů „Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK“, „Individuální
podpora KUL“ a „Kulturní akce“. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu závazků
v souvislosti s neproplacenými závazky u projektů a programů Fondu ZK v celkové výši 50 069,81 tis. Kč.
V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází ve Fondu ZK k přesunu závazků do rozpočtu 2020
v celkové výši 5 960,90 tis. Kč u závazných ukazatelů „Jednorázové projekty“, „Podpora mládežnického
sportu“, „Podpora sportu v obcích“, „Podpora práce s mládeží“, Podpora vybavení dílen v ZŠ“, „Individuální
podpora ŠK“ a „Podpora škol a školských zařízení – prevence rizikového typu chování“.
V rámci úpravy rozpočtu roku 2020 dochází u odboru ekonomického k navýšení příjmů a výdajů ve výši
8,69 tis. Kč o příjmy z prodeje pozemků v k. ú. Hovězí a Halenkovice. U odboru životního prostřední a
zemědělství dochází k navýšení příjmů a výdajů ve výši 145,20 tis. Kč v souvislosti s úhradou smlouvy
o zpracování posudku k záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“. U odboru
strategického rozvoje kraje dochází k zapojení příjmů a výdajů ve výši 3 938,77 tis. Kč v rámci Fondu ZK
v souvislosti s porušením rozpočtové kázně, které nebylo příjemci uhrazeny v roce 2019 u projektů
globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. U odboru investic dochází
k přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu 2020 ve výši 21 665 tis. Kč z důvodu upřesnění čísla ORG
u investiční akce „Nová krajská nemocnice – Zlín-Malenovice“.
V rámci přesunů z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 dochází také k zapojení nevyčerpaných výdajů
u projektů a akcí Fondu ZK v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství v celkové výši
2 735,81 tis. Kč, v rámci odboru kultury a památkové péče v celkové výši 364,92 tis. Kč, v rámci odboru
strategického rozvoje kraje v celkové výši 7 071,87 tis. Kč a v rámci odboru školství, mládeže a sportu
v celkové výši 344,81 tis. Kč a to do akce „Fond ZK – ostatní výdaje“.
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 816,83 tis. Kč v souvislosti s finančním
vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2019. Jedná se o účelové dotace, které zůstaly
nevyčerpané k 31. 12. 2019 a musí být odvedeny zpět do státního rozpočtu a to:
- podpora koordinátorů romských poradců ve výši 107,22 tis. Kč
- transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši
598,04 tis. Kč
- účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši
65,83 tis. Kč
- finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských
škol ve výši 10,52 tis. Kč
- dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 35,22 tis. Kč.

RZK/0014/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení u akce „SŠ
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba
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budovy praktického vyučování“. U této akce dochází v roce 2020 k zapojení výdajů v podobě účelového
příspěvku na provoz ve výši 321,70 tis. Kč a snížení návratné finanční výpomoci investiční
o 1 598,66 tis. Kč. Na straně příjmů dochází ke snížení vratky návratné finanční výpomoci o 1 598,66 tis. Kč
a zapojení vratky části investičního příspěvku poskytnutého škole na realizaci této akce v roce 2018 a to ve
výši 994 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 672,30 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských
rozvojových projektů“. Důvodem těchto změn je snížení celkových nákladů a změna poměru investičních a
neinvestičních nákladů akce po realizaci výběrových řízení na dodávky strojů, zařízení a SW. U této akce
dochází ke snížení celkových nákladů akce o 1 277 tis. Kč, předpokládané výše dotace z IROP o 605 tis. Kč
a podílu ZK o 672 tis. Kč. Podíl PO se nemění.

RZK/0015/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 104 127,01 tis. Kč
v rámci odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020. Na základě Žádosti kraje o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu na období roku 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí) dne 10. ledna 2020 rozhodlo
o poskytnutí dotace na plnění povinnosti kraje uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou
uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách, a to „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“. Dotace Zlínskému kraji byla poskytnuta
v celkové maximální výši 1 244 137,01 tis. Kč. V rozpočtu ZK na rok 2020 jsou již rozpočtovány finanční
prostředky ve výši 1 140 010 tis. Kč.

RZK/0016/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 2,58 tis. Kč na základě
dodatku pachtovní smlouvy mezi ZK a pachtýřem Arbia, s.r.o. Smlouva se týká pozemků nabytých
v souvislosti s připravovanou investiční akcí stavby „Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice“.

RZK/0017/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 1 407 tis. Kč v rámci akce „Správa majetku
ZK – nemocnice“, kdy dochází ke změně neinvestičních výdajů na investiční v návaznosti na Plán oprav a
technického zhodnocení majetku ZK pronajatého nemocnicím ZK v roce 2020 – Kroměřížská nemocnice
a. s. - výměna dorozumívacího zařízení budova B dle zpracovaného investičního záměru č. 1603/170/01/20,
který byl předložen Radě ZK dne 27. 1. 2020 ke schválení.

RZK/0018/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z Fondu ZK do rozpočtu odboru
Kancelář hejtmana z akce "Projekty MPSV" na akci "Spoluúčast na akcích" z důvodu zrušení dotačního titulu
"Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2020" na Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR. Kraj nemůže požádat o dotaci a realizovat vlastní projekt. Připravuje se jednorázová aktivita
v oblasti Spoluúčast na akcích, a to krajská konference, která je plánována na měsíc září 2020.

RZK/0019/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši
37 250 tis. Kč, a to z akce „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza“, v současnosti nečerpaných finančních
prostředků z důvodu časové náročnosti při vyhodnocení posouzení variant dalšího řešení akce na zajištění
finančního krytí akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně" na základě investičního
záměru č. 1540/170/04/19, který byl Radě ZK dne 27. 1. 2020 předložen ke schválení.

RZK/0020/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 25
437 tis. Kč (z akcí „KM nemocnice - budova A – COS“, „VS nemocnice - objekt K – hemodialýza“, „VS
nemocnice - výstavba chirurgického pavilonu“ a „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace“) na zajištění finančního krytí investiční akce
"Budova 21 - obnova jídelny a kavárny" dle investičního záměru č. 1562/140/06/19, který byl předložen Radě
ZK dne 27. 1. 2020 ke schválení.
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RZK/0021/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu z roku 2019 do rozpočtu
2020 odboru investic ve výši 4 894,25 tis. Kč a následně přesun finančních prostředků ve výši
98 884,95 tis. Kč do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 v rámci investiční akce
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce budovy 14“. Dále dochází zapojení výdajů ve výši
356 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení za účelem zajištění předfinancování nezbytných
nákladů na přípravu projektu v souvislosti s vyhlášenou č. 121. Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Zdrojem zapojovaných výdajů do rozpočtu Fondu ZK jsou výdaje
převedené z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Uvedené přesuny souvisí s dodatkem č. 2
investičního záměru č. 1497/170/02/19-02/01/20, který byl předložen Radě ZK dne 27. 01. 2020 ke
schválení.

RZK/0022/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020,
finanční vypořádání státních účelových dotací a úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2020.
Dochází především k přesunu závazků finančně krytých rozpočtem roku 2019, přičemž jejich úhrada
proběhne v roce 2020. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2019
do rozpočtu 2020 v souvislosti s nevyplacenými závazky z investičních akcí v celkové výši 11 462 tis. Kč
u závazných ukazatelů „KÚ – Investiční akce úřadu“. Dále dochází k zapojení finančních prostředků
z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 u účelového peněžního fondu „Zaměstnanecký fond“ v celkové
výši 7 336,35 tis. Kč. Odbor zdravotnictví zapojuje do rozpočtu roku 2020 příjmy z vybraných pokut a
nákladů řízení v celkové výši 51 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši
2 127,91 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2019. Jedná se o
účelové dotace, které byly vráceny příjemci zpět na účty Zlínského kraje a musí být odvedeny zpět do
státního rozpočtu a to:
 podpora koordinátorů romských poradců ve výši -107,22 tis. Kč
 transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši
218,54 tis. Kč
 vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků ve výši 97,82 tis. Kč
 podpora vzdělávání cizinců ve školách ve výši 4,84 tis. Kč
 dotace pro soukromé školy ve výši 181,28 tis. Kč
 podpora výuky plavání v ZŠ ve výši 155,54 tis. Kč
 finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských
škol ve výši 1 099,24 tis. Kč
 přímé náklady na vzdělávání ve výši 8,55 tis. Kč
 vzdělávací programy paměťových institucí škol ve výši 100,39 tis. Kč
 podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálních školství ve výši
237,99 tis. Kč
 podpora zavádění diagnostických nástrojů ve výši 50,82 tis. Kč
 excelence středních škol ve výši 554 Kč
 podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ve výši 5,14 tis. Kč
 přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia ve výši 3,67 tis. Kč
 projekty romské komunity ve výši 70,76 tis. Kč.
Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu 140 tis. Kč z roku
2021 do rozpočtu 2020 v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společností Evropský polytechnický
institut Kunovice u závazného ukazatele „GS – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

RZK/0023/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 53,51 tis. Kč na proplacení náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – rysem ostrovidem a vydrou říční.

RZK/0024/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 000 tis. Kč v rámci
odboru sociálních věcí o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na zabezpečení výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV2020/12510-213/1.
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RZK/0025/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 629,09 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa z MFČR na
úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. dle rozhodnutí č.j. MF630/2020/1201-3.

RZK/0026/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020
ve výši 257,20 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u projektu „Smart akcelerátor Zlínského
kraje II". V průběhu roku 2019 byly čerpány nižší než plánované výdaje na mzdy z důvodu změny na pozici
RIS3 koordinátora projektu, nemoci pracovníků, nižšího cestovného, neúčtování nepřímých mezd po dobu
schvalování projektu. Nedočerpané prostředky budou použity v roce 2020 na mzdy, povinné odvody
sociálního a zdravotního pojištění, na nákup služeb, doúčtování nepřímých nákladů a výplatu zálohových
plateb partnerovi projektu.

RZK/0027/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020
v rámci Fondu ZK v celkové výši 34 827,12 tis. Kč. V rámci odboru projektového řízení dochází k zapojení
nevyčerpaných prostředků v celkové výši 25 252,13 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu
Zaměstnanost, Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, Programu Interreg V-A SR-ČR a
Programu Erasmus+. Do rozpočtů jednotlivých projektů se v roce 2020 zapojují finanční prostředky ve výši
24 748,52 tis. Kč, částka ve výši 1,09 tis. Kč se zapojuje na závazný ukazatel „Financování krajských
rozvojových projektů“ a část zdrojů financování ve výši 502,52 tis. Kč se přesouvá do dalších let. V rámci
odboru ekonomického se z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 zapojují nevyčerpané prostředky ve výši
9 574,99 tis. Kč u závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení
příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, u akce „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“ celkem o 7 475,82 tis. Kč. Jedná se 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/0028/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV v celkové výši 10 241,15 tis. Kč.

RZK/0029/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u projektu
„Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji“ zkráceně „Chytrá péče
Zlínský kraj“. Příjmy se v roce 2020 snižují celkem o 4 713,09 tis. Kč, výdaje se zvyšují o 282,60 tis. Kč.
Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení ve výši 4 995,69 tis. Kč je kryto
použitím volných prostředků rozpočtu ZK. Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů
projektu a upřesnění míry financování v návaznosti na vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové
výdaje projektu za období 2020 až 2022 se snižují o 4 034,27 tis. Kč, celkové příjmy v podobě
předpokládané výše dotace se snižují o 4 035,17 tis. Kč a celkový podíl ZK se zvyšuje o 902 Kč. Výše
podpory představuje 95 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou z 90,86 %
financovány z prostředků EU, 4,14 % z prostředků státního rozpočtu a 5 % z vlastních zdrojů ZK
(247,14 tis. Kč) a jednotlivých partnerů (spolufinancování partnerů činí po dobu realizace celkem
1 425,48 tis. Kč). Řídícím orgánem je MPSV.

RZK/0030/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 4 630,80 tis. Kč z rozpočtu roku 2019 do
rozpočtu roku 2020 odboru investic v souladu se změnami struktur nákladů investičních záměrů akcí „DD
Liptál - demolice komína (dodatek č. 2 – 1569/150//07/19-02/01/20, „SŠ - COPT Kroměříž - rekonstrukce
šaten žáků“ (dodatek č. 1 – 1588/150/10/19-01/01/20) a „SŠ - COPT Kroměříž - rekonstrukce střechy
tělocvičny“ (dodatek č. 1 – 1587/150/10/19-01/01/20). Uvedené dodatky investičních záměrů byly předloženy
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Radě ZK dne 17. 2. 2020 ke schválení.

RZK/0031/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku
2020 odboru investic v rámci akce "SPZ Holešov" v celkové výši 1 727,86 tis. Kč. Jedná se o prostředky,
které jsou určeny na reinvestování v SPZ Holešov a částečné krytí investičního záměru
č. 683/3/140/005/04/10 - 18/02/20/S - "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba
10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř průmyslové zóny 1. část“, na základě změny struktury
uvedeného investičního záměru, která byla Radě ZK dne 17. 2. 2020 předložena ke schválení.

RZK/0032/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2019
do rozpočtu roku 2020 v celkové výši 3 223,56 tis. Kč na zajištění krytí investičních akcí v souvislosti se
změnou struktury a zdrojů financování akce „DS Lukov – protipožární opatření – I. etapa (1539/100/04/1902/02/20/S) a „DS Lukov – revitalizace zahrady“ (1411/100/02/18-03/02/20/S). Dále dochází k zapojení
vratky investičního příspěvku z roku 2019 ve výši 1 083 tis. Kč – akce „ZZS ZK – přístavba a stavební úpravy
výjezdové základny Vsetín“ v souvislosti se změnou struktury uvedené akce (1544/170/04/19-01/01/20/S).
Všechny změny struktur investičních akcí byly předloženy Radě ZK dne 17. 2. 2020 ke schválení.

RZK/0033/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic roku 2019
do rozpočtu roku 2020 ve výši 1 027 tis. Kč a v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 8 869,97 tis. Kč na
zajištění finančního krytí investičních akcí - „MRV – zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II“ (investiční
záměr č. 1609/0900/01/20) a MRV – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“ (změna struktury investičního záměru
č. 1494/090/01/19 – 03/02/20/S). Investiční záměr a změna struktury byly předloženy Radě ZK ke schválení.

RZK/0034/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 540 tis. Kč
na zajištění finančního krytí v souvislosti s aktualizací plánu přípravy investičních akcí ZK, a to akcí:
- Gymnázium Kroměříž - oprava elektroinstalace - 3. etapa (550 tis. Kč)
- Gymnázium Uherské Hradiště - oprava fasády historické budovy (750 tis. Kč)
- Gymnázium Zlín - oprava vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu (240 tis. Kč)

RZK/0035/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 66,43 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2019
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a
rozvoj areálu na Ploštině“. U této akce dochází v roce 2020 k:
a) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 8 015 tis. Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o částku 35 078 tis. Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 32 060 tis. Kč.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2020 činí celkem 4 997 tis. Kč. K jeho vypořádání se použijí finanční
prostředky ve výši 66,43 tis. Kč převedené z roku 2019, částka ve výši 7 948,57 tis. Kč je kryta převodem
výdajů v rámci Fondu ZK z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů a finanční prostředky ve
výši 3 018 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2021. Důvodem těchto změn je přesun úhrady části nákladů
z roku 2019 do roku 2020, časový posun zahájení stavebních prací a navýšení celkových nákladů. V rámci
této akce dochází k navýšení celkových nákladů o 18 721 tis. Kč, které je kryto navýšením podílu ZK.
Předpokládaná výše dotace z IROP ani podílu PO se nemění.

RZK/0036/2020
Rozpočtové opatření řeší finanční vypořádání projektů realizovaných odborem projektového řízení v roce
2019. Jedná se o záporné saldo v celkové výši 22 880,39 tis. Kč, které bylo způsobeno zejména
nenaplněním příjmů v podobě vratek NFV. Vypořádávají se projekty, u kterých realizace skončila v roce
2019 a následně probíhalo finanční vypořádání ve vztahu k poskytovatelům dotací, případně PO vůči ZK
(projekty v rámci OPŽP, IROP, MZe-COP). V návaznosti na převod prostředků z roku 2019 do roku 2020 se
rozpočtovým opatřením navyšují v roce 2020 příjmy o částku 30 338,91 tis. Kč v podobě vratek NFV,
o částku 586,05 tis. Kč se snižují příjmy v podobě poskytnuté dotace u akce „Zvýšení kybernetické
bezpečnosti Zlínského kraje“ a o částku 6 872,47 tis. Kč se navyšují výdaje na ORG 8992 – Financování
krajských rozvojových projektů. V souvislosti s odevzdanou žádostí o platbu u akce „Zvýšení kybernetické
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bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ dochází dále rozpočtovým opatřením
k navýšení příjmů v podobě dotace z IROP o 1 334,09 tis. Kč. Tato částka se převádí na ORG 8992 –
Financování krajských rozvojových projektů.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů celkem o 1 118,21 tis. Kč u akce „Střední odborná
škola Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel“. Jedná se o dotaci z Integrovaného regionálního
OP, kterou ZK přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

RZK/0037/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši
6 201,26 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u projektů spolufinancovaných z programu
Interreg V-A SR-ČR. Jedná se o nevyčerpané návratné finanční výpomoci (NFV) z důvodu posunu realizace
projektů. U projektu „SPŠ a OA UB - SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů“ (ORG
8331062256) se částka 1 594,26 tis. Kč přesunuje z roku 2019 do roku 2020 na zajištění snížení vratky NFV
na straně příjmů. U projektu dochází ke změně předfinancování projektu, a to namísto poskytované NFV
bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu. Z tohoto
důvodu dochází také ke snížení plánované NFV o 539,61 tis. Kč z odboru projektového řízení a k navýšení
výdajů odboru školství, mládeže a sportu (ORG 9200002256) o 200,71 tis. Kč, které je kryto převodem
z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. U projektu „SŠPHZ Uh. Hradiště – Inovace
výuky strojírenských oborů“ (ORG 8331062205) a „SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi“ (ORG
8331061278) se nevyčerpané prostředky v celkové výši 4 607 tis. Kč přesunují do roku 2020. Současně
z důvodu posunu realizace projektů dochází k přesunu plánovaných vratek NFV z roku 2020 do roku 2021.
Rozpočtové opatření dále řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení
u projektu „Gymnázium Zlín – Vzdělávání bez hranic“ v souvislosti se změnou financování projektu. Na
předfinancování provozních výdajů bude namísto NFV z odboru projektového řízení poskytnut samostatný
neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu. Z důvodu změny ve
financování se prostředky rozpočtované v roce 2020 na odboru projektového řízení v příjmech jako vratka
NFV ve výši 1 511,50 tis. Kč a ve výdajích plánované jako poskytnutí NFV ve výši 2 017 tis. Kč ruší a vzniklé
saldo ve výši 505,50 tis. Kč se převádí do následujících let ke krytí ponižovaných příjmů a výdajů v podobě
NFV. Současně dochází k navýšení výdajů odboru školství, mládeže a sportu (ORG 9200001230) o
1 641,60 tis. Kč, které je kryto převodem z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

RZK/0038/2020
Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení výdajů v celkové výši 3 151 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení u akcí „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy V“ a „Střední
odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II“. Jedná se o zapojení
návratných finančních výpomocí, jejichž vratka je očekávána v roce 2021. K výše uvedené změně dochází
z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných žádostí o dotaci
z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2020. Saldo v rozpočtu ZK je kryto
použitím volných prostředků z minulých let.
Rozpočtové opatření dále řeší poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu odboru školství, mládeže a
sportu ZK ve výši 2 777,50 tis. Kč za účelem krytí splátky NFV použité na předfinancování investičních
nákladů akce „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického
vyučování“ v roce 2018. Zdrojem tohoto výdaje je nařízený odvod z FI organizace ve stejné výši v roce 2020.
Rozpočtové opatření také řeší vypořádání financování akce „Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín - Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“ za rok 2019.
Celková výše převáděného salda za rok 2019 činí -1 660,66 tis. Kč. Záporné saldo bylo způsobeno
nenaplněním příjmů v podobě vratky NFV, současně došlo k nedočerpání prostředků na straně výdajů.
V návaznosti na závěrečné vyúčtování této akce dochází v roce 2020 k zapojení příjmů v celkové výši
1 698,31 tis. Kč v podobě vratky návratné finanční výpomoci, částka 37,66 tis. Kč představuje úsporu ve
vlastních zdrojích akce a převádí se na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
Rozpočtovým opatřením dále dochází k přesunu výdajů ve výši 1 698,31 tis. Kč z odboru školství, mládeže a
sportu na Fond ZK, odboru projektového řízení za účelem zajištění financování vratky návratné finanční
výpomoci školou u této akce, a to formou poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve stejné výši.
Důvodem je krácení dotace z IROP. Dle předložené Závěrečné zprávy dochází ke snížení celkových
nákladů akce o 233 tis. Kč, finální obdržené výše dotace z IROP o 1 935 tis. Kč a navýšení podílu vlastních
zdrojů (ZK + PO) o 1 702 tis. Kč.
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RZK/0039/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 25,58 tis. Kč o vrácené
finanční prostředky poskytnutých na realizaci projektu CZ.03.2.63/0.0./15_037/0001930 "O krok dál"
organizací 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. Prostředky musí být odvedeny prostřednictvím Zlínského kraje v rámci finančního vypořádání zpět
do státního rozpočtu (MPSV ČR).

RZK/0040/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 1 522,87 tis. Kč v rámci odboru
ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a jejich využití ve výdajích na navýšení rozpočtu
závazného ukazatele "Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí". Jedná se o zapojení příjmů z prodeje:
- pozemků a staveb – sociální – prodej nemovitostí v k.ú. Liptál
- pozemků – ostatní – prodej nemovitostí v k.ú. Hovězí (Jan Trtík)

RZK/0041/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru strategického rozvoje kraje
v souvislosti se změnou projektového rámce projektu "Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021".
Původně schválený projektový rámec RZK dne 9. 12. 2019 usn. č. 10947/R29/19 se mění jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů a zohledňuje skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (oproti
původnímu projektovému rámci došlo následným zpřesněním odhadu ke snížení celkových nákladů
o 383,50 tis. Kč).

RZK/0042/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 601 136,63 tis. Kč, a to na přímé vzdělávací výdaje škol podle rozpisu neinvestičních výdajů na rok
2020 z MŠMT pro RgŠ (592 320,95 tis. Kč), dotace na projekt z OP VVV (6 209,68 tis. Kč), dotace na
soutěže (2 449 tis. Kč) a vratku z projektu v rámci OP VVV (156,99 tis. Kč).

RZK/0043/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic u akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 2 343,29 tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních
výdajů na neinvestiční na zajištění finančního krytí aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Kroměřížské nemocnice a.s.

RZK/0044/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru
ekonomického ve výši 901,77 tis. Kč na pokrytí daňové povinnosti DPH ZK – prodej pozemku společnosti
MRB Sazovice s. r. o. v rámci SPZ Holešov.

RZK/0045/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 1 287,69 tis. Kč na proplacení náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - bobrem evropským, vlkem obecným, vydrou
říční a kormoránem velkým.

RZK/0046/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 6 184 tis. Kč
na zajištění finančního krytí akce "SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - I. etapa"
v souvislosti s investičním záměrem č. 1615/150/02/20, který byl předložen Radě ZK dne 9. 3. 2020 ke
schválení.

RZK/0047/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši - 1 814,75 tis. Kč z roku 2019 do roku
2020 v rámci projektů FZK
- úpravu příjmů a výdajů v rámci FZK u akce „Muzeum Kroměřížska – Revitalizace budov a expozic“,
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kdy dochází k navýšení výdajů v podobě investiční návratné finanční výpomoci o 534,05 tis. Kč a
snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 448,12 tis. Kč.

RZK/0048/2020
Rozpočtové opatření řeší převod projektu Smart akcelerátor ZK II ORG 831103000 z odboru projektového
řízení na odbor strategického rozvoje kraje, v celkové výši, tj. celkové příjmy ve výši 10 625 tis. Kč a celkové
výdaje ve výši 8 176,20 tis. Kč. Projekt Smart akcelerátor ZK II je strategicky významným projektem, jehož
realizace probíhá napříč několika odbory ZK se zapojením externích subjektů. Odborná část projektu je
v gesci Odboru strategického rozvoje kraje.

RZK/0049/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK
u závazného ukazatele 8804 Technologické inovační centrum k finančnímu zajištění dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace D/2378/2019/STR ve výši 835 tis. Kč. Jedná se
o financování aktivit marketingu a financování realizace výzkumného projektu s podporou Technologické
agentury ČR. Zdrojem financování je ORG 8999000000 Fond ZK - ostatní výdaje.

RZK/0050/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu dodatku č. 2 investičního záměru "Výměna venkovního osvětlení kolem
budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21". Finanční prostředky určené na IZ ve
výši 886 tis. Kč se přesouvají z neinvestičních výdajů do výdajů investičních a ušetřené prostředky ve výši
1 014 tis. Kč se přesouvají na zajištění krytí nových investičních akcí úřadu.

RZK/0051/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 12 844,61 tis. Kč na základě poskytnutých účelových dotací z MŠMT ČR, a to na podporu přípravy
sportovních talentů pro sportovní gymnázia (1 110 tis. Kč), na vzdělávací programy paměťových institucí
(367,50 tis. Kč), Excelence středních škol (1 665,07 tis. Kč) a na projekty z OP VVV (9 514,26 tis. Kč). Dále
dochází k zapojení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 187,79 tis. Kč (penále –
ZUŠ Folklorika).

RZK/0052/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 1 416,02 tis. Kč na proplacení náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – kormoránem velkým.

RZK/0053/2020
Rozpočtovým opatřením dochází k úpravě běžných a kapitálových výdajů odboru strategického rozvoje kraje
v rámci Fondu ZK u závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR ve výši 500 tis. Kč a k přesunu
finančních prostředků ve výši 1 250 tis. Kč mezi závaznými ukazateli a dále částky ve výši 750 tis. Kč, která
se přesunuje z roku 2025 k zajištění financování Stipendijního programu pro zdr. obory 2020 s finanční
alokací 2 000 tis. Kč.
ORG 8830 – Individuální podpora STR
ZZK dne 10. 2. 2020 č. usn. 0766/Z25/20 schválilo poskytnutí investiční individuální dotace ve výši
500 tis. Kč ba realizaci projektu „Památník státní návštěvy Jana Pavla II. 22. 4. 1990“. Prostředky na
realizace projektu byly alokovány v rámci závazného ukazatele 88330 Individuální podpora STR jako běžné.
ORG 8725 – Stipendijní program pro zdr. obory
Dotační program RP 16-20 Stipendijní program pro zdr. obory bude navýšený na celkovou alokaci
2 000 tis. Kč. K navýšení finanční alokace Programu RP 16-20 dochází s ohledem na přetrvávající a
narůstající problém akutního nedostatku zdravotnických pracovníků v lékařských i nelékařských oborech.

RZK/0054/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků ve výši 1 866,70 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru životního
prostředí a zemědělství z běžných do kapitálových výdajů v rámci Programu RP17-20 "Podpora zmírnění
následků sucha v lesích". U opatření 1 Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest
je dotace poskytnuta 16 žadatelům v celkové výši 3 415,20 tis. Kč (jedná se o neinvestiční dotaci ve výši
1 548,50 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 1 866,70 tis. Kč).
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RZK/0055/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 173,35 tis. Kč v rámci
odboru ekonomického o zapojené příjmy z prodeje majetku a jejich využití na navýšení rozpočtu závazného
ukazatele "Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí". Jedná se o zapojení příjmů z prodeje v souvislosti
s usnesením č. 0771/Z25/20:
- pozemků a staveb – sociální – prodej nemovitosti v k.ú. Liptál – znalecké posudky
a v souvislosti s materiálem do RZK na 23. 3. 2020
- pozemků a staveb – ostatní – prodej nemovitostí v k.ú. Bohuslavice u Zlína, v k.ú. Nový Hrozenkov
(STABOS, městys Nový Hrozekov)

RZK/0056/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 608,94 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa z MFČR na
úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci na základě výzvy velitele zásahu v areálu
muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. dle rozhodnutí č.j. MF4782/2020/1201-3.
Dále rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši
1 703,43 tis. Kč z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR pro
Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (dále jen „ZZS ZK“) 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. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

RZK/0057/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u akce „Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Modernizace CNC obrábění“ celkem o 13 434,57 tis. Kč (dotace z Integrovaného regionálního OP)
2. navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u akce „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“ celkem o 24 522,97 tis. Kč (dotace z Integrovaného regionálního
OP)
3. zapojení vratek investičních příspěvků ve výši 184,11 tis. Kč. Zapojované finanční prostředky v této výši
se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
4. zapojení návratné finanční výpomoci v celkové výši 3 330 tis. Kč pro VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP V a SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek IV. Jejich
vrácení se očekává v roce 2021.

RZK/0058/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) ve výši 570 tis.
Kč z ORGU 8514 (Podpora práce s mládeží) do ORGU 8521 (Individuální podpora – Mládež a sport).
Důvodem je nevyhlášení Programu MaS04-20 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI pro rok 2020
z důvodu nemožnosti podání si žádosti ze strany Zlínského kraje na MŠMT vzhledem k tomu, že nebyla
vyhlášena ze strany MŠMT Výzva na dotčený účel.
2. změnu neinvestičních transferů na investiční v celkové výši 1 270 tis. Kč. Investiční transfery budou
použity na poskytnutí dotací pro mimořádně významné projekty s regionálním i nadregionálním významem,
které nesplňují podmínky v rámci vyhlašovaných programových podpor v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

RZK/0059/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 2 785 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení
u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - rekonstrukce budov B, C". U této akce
dochází v roce 2020 ke zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 2 785 tis. Kč. Důvodem této
změny je navýšení celkových výdajů akce po dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby.
Zároveň dochází k posunu realizace akce. Vzniklé saldo rozpočtu ZK je kryto převodem výdajů z ORG 8992
- Financování krajských rozvojových projektů. Celkové náklady akce se zvyšují o 6 963 tis. Kč. Podíl ZK se
zvyšuje o 6 963 tis. Kč, podíl PO a příjmy v podobě předpokládané dotace z IROP se nemění.
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RZK/0060/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK
u závazného ukazatele 8830 - Individuální podpora STR v celkové výši 246 tis. Kč na zajištění financování
pořízení licence Good Analytical system a služeb s tím souvisejících destinačním společnostem Zlínského
kraje. Dotace budou čerpány v průběhu let 2020 – 2022. Konkrétně se jedná o přesun finančních prostředků
ve výši 246 tis. Kč ze závazného ukazatele 8830 – Individuální podpora STR na závazný ukazatel ORG
880502 – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - ostatní dotace a ORG 883024 – Oblastní destinační
managementy.

RZK/0061/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu běžných a kapitálových výdajů odboru strategického rozvoje kraje v rámci
Fondu ZK u závazného ukazatele 8723 BESIP v celkové výši 247 tis. Kč a současně rozdělení podpory
na jednotlivé obce. V rámci dotačního programu RP11-20 BESIP Zlínského kraje bylo v rozpočtu alokováno
700 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků výběrové komise bylo doporučeno podpořit 14
projektů v celkové výši 700 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením se rozpočet upravuje podle jednotlivých
žadatelů (obce, spolky, příspěvkové organizace) v členění na kapitálové výdaje ve výši 453 tis. Kč a běžné
výdaje ve výši 247 tis. Kč.

RZK/0062/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK
ze závazného ukazatele 8726 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK na ORG 8999000000
Fond ZK - ostatní výdaje ve výši 54,50 tis. Kč. Z rozpočtu ZK byla na RP18-20 Program na úpravu
běžeckých tras ve ZK alokována částka 800 tis. Kč. V termínu pro přijetí žádostí bylo přijato 8 žádostí
s požadovanou dotací ve výši 745,50 tis. Kč, které budou Radě Zlínského kraje předloženy ke schválení.
Nerozdělené finanční prostředky ve výši 54,50 tis. Kč se tímto rozpočtovým opatření převádějí na ORG
8999000000 Fond ZK – ostatní výdaje.

RZK/0063/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z akce „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ ve výši 920 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „OA Kroměříž - úprava požárně
bezpečnostního řešení únikových cest“ (ORG 9200004233) v souvislosti s dodatkem č. 2 investičního
záměru č. 1547/150/05/19-02/03/20
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z investiční akce „UH nemocnice –
rekonstrukce kuchyně“ (ORG 4326130000) ve výši 5 025 tis. Kč na akci „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ v souvislosti se změnou struktury nákladů investičního záměru č. 1540/170/04/19-01/03/20/S.

RZK/0064/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun výdajů ve výši 3 161,98 tis. Kč z rozpočtu odboru investic na Fond ZK, odboru projektové řízení
za účelem zajištění financování akce „Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního
dědictví“ v roce 2020 a následujících letech dle schvalovaného investičního záměru č. 1614/090/02/20 a
v souvislosti s vyhlášenou výzvou Programu Kultura z Fondů EHP a Norska 2014-2021
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 127 tis. Kč na zajištění finančního
krytí akce „MJVM – Hrad Malenovice – oprava střechy, oken a elektroinstalace“ v souvislosti s dodatkem č. 3
investičního záměru č. 1482/090/11/18-03/02/20.

RZK/0065/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK
u závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR k finančnímu zajištění realizace projektu "Olšava,
Uherský brod, Protipovodňová ochrana" ve výši 300 tis. Kč. Účelem projektu je zvýšení protipovodňové
ochrany na řece Olšavě z Q20 na Q50 v rámci zastavěné části města Uherský Brod. Zdrojem financování je
ORG 8999000000 Fond ZK – ostatní výdaje.

RZK/0066/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 900 tis. Kč z rozpočtu odboru
ekonomického ze závazného ukazatele "Ostatní výdaje odboru" do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana na
závazný ukazatel "Krizové řízení" v souvislosti se zajištěním finančního krytí výdajů vzniklých Zlínskému kraji
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spojených s koronavirem (Covid-19).

RZK/0067/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ze státního rozpočtu z programu "Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2020" 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/0068/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení do příjmů a výdajů 1. části dotace v rámci OP Zaměstnanost, určené pro
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Lukov, na projekt "Aktivně i ve stáří v DS Lukov", v celkové výši
599,96 tis. Kč. Projekt má být realizován v období duben 2020 až březen 2022 a financován z prostředků
ESF a státního rozpočtu.

RZK/0069/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši 10 000 000,- Kč na pokrytí
prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace,
realizovaná běžnými i investičními výdaji v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů na základě Usnesení
vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194, který vláda v souvislosti s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti ČR vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR.

RZK/0070/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu změny finančního krytí akce „ISŠCOP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ v souladu s dodatkem č. 6
investičního záměru č. 1405/150/02/18-06/03/20, kdy dochází ke snížení výdajů a posunu financování do
roku 2021
2. přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu změny finančního krytí
následujících akcí:
 „OA T. Bati a VOŠE Zlín – oprava střechy přístavby“ - přesun z projektové přípravy a navýšení
o 1 110 tis. Kč z akce „Příspěvky PO – školství“ – úpravy majetku v souladu s investičním záměrem
akce č. 1628/150/03/20,
 „ZŠ Zlín, Mostní – rekonstrukce hřiště“ - snížení o celkem 2 500 tis. Kč v souladu se změnou
struktury nákladů č. 2 investičního záměru akce č. 1579/150/08/19-02/03/20/S,
 „OA Kroměříž - rekonstrukce kotelny a otopného systému školy - přesun z projektové přípravy a
navýšení o 3 505 tis. Kč z akce „Příspěvky PO – školství“ v souladu s investičním záměrem akce
č. 1622/150/03/20
 „Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace“ - zajištění
investiční akce z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ a posun financování ve výši
2 505 tis. Kč do roku 2021 v souladu s investičním záměrem č. 1629/150/03/20
 „ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB“ - přesun z plánu přípravy a akce „
Příspěvky PO – školství“ na zajištění investiční akce v souladu s investičním záměrem
č. 1619/150/03/20
 „SPŠS Vsetín – sanace suterénu dílen“ - přesun z plánu přípravy a akce „Příspěvky PO – školství“
na zajištění investiční akce v souladu s investičním záměrem č. 1620/150/03/20

RZK/0071/2020
V návaznosti na proběhlé vyúčtování roku 2019 z mezikrajských smluv o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti, uzavřených mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a
Moravskoslezským, rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků do závazného ukazatele
„Příspěvek krajům na dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 3 656,96 tis. Kč. Finanční prostředky
v uvedené výši vychází z jednotlivých vyúčtování roku 2019, které jsme dle uzavřených mezikrajských smluv
sousedním krajům povinni uhradit. Současně rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu ZK finanční
prostředky, které nám uhradí/uhradily sousední kraje jakožto vratky z jednotlivých vyúčtování mezikrajských
smluv v celkové výši 1 467,94 tis. Kč.
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RZK/0072/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtu odboru projektového řízení
do rozpočtu odboru investic z důvodu změny zajištění finančního krytí investiční akce “Domov pro seniory
Napajedla, p. o. – rekonstrukce výtahu“ v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1536/100/04/1902/03/20. Uvedený dodatek investičního záměru byl předložen RZK dne 6. 4. 2020 ke schválení.

RZK/0073/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 948 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, kdy dochází ke změně neinvestičních výdajů na investiční v souvislosti s Plánem oprav a
technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v roce 2020. Jedná se o zajištění
finančního krytí investičních akcí, a to:
- Uherskohradišťská nemocnice a. s. – „Zákrokový sálek v budově PGO“ ve výši 477 tis. Kč
- Kroměřížská nemocnice a. s. – „Vybudování VZT pro provoz desinfekce na gastroenterologii“ ve výši
891 tis. Kč
- Vsetínská nemocnice a. s. – „Vybudování měřících míst pro monitoring toků energií v budovách A,
B, D, F, G, L, N. T“ ve výši 580 tis. Kč

RZK/0074/2020
Dne 27. 3. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR v celkové výši 114,77 tis. Kč (kurz 27,63499
CZK/EUR, tj. 4 153,12 EUR) k projektu „SPŠ a OA Uh. Brod – Centra společné odborné přípravy a výuky
inov. Technologií“ reg. číslo NFP304011C887. Jedná se o podíl 5 % SR k dříve podané žádosti o platbu ze
strany SPŠ a OA Uh. Brod. Tato platba se zapojuje do příjmů rozpočtu ZK 2020. Po zapojení příjmů ZK
platbu přepošle příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtovým opatřením se tak navyšují příjmy o částku
114,77 tis. Kč v roce 2020. Výdaje se navyšují o částku 120,44 tis. Kč. Kurzový rozdíl z důvodu opatrnosti při
pohybu kurzu (29,00 CZK/EUR) 5,67 tis. Kč je dofinancován ze závazného ukazatele „Financování krajských
rozvojových programů“.

RZK/0075/2020
Rozpočtové opatření v rámci odboru sociálních věcí řeší zapojení první části dotace ve výši 2 558,14 tis. Kč
ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na projekt "5PQ - pět pilířů kvality", reg.
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232, pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín.

RZK/0076/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 1 02,05 tis. Kč o poskytnuté účelové dotace z MŠMT na podporu romských žáků (176,60 tis. Kč) a na
projekt v rámci OP VVV (850,45 tis. Kč).

RZK/0077/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
ve výši 200 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních příspěvků na investiční na nákup osobního
automobilu pro ZŠ Uherský Brod. Dále dochází k navýšení rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o odvod z fondu investic PO – Gymnázium a JŠ Zlín ve výši 1 699 tis. Kč. Uvedené příspěvkové organizaci
byl navýšen příspěvek na provoz v návaznosti na úhradu návratné finanční výpomoci v rámci projektu IROP
- „Gymnázium a JŠ Zlín – vybudování centra školy“.

RZK/0078/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2020
z důvodu zajištění finančního krytí akce „SPŠP - COP Zlín – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže
Růmy 4050“, a to přesun z projektové přípravy (246,63 tis. Kč) a navýšení z akce „Příspěvky PO – školství“
(1 609 tis. Kč) v souladu s investičním záměrem akce č. 1631/150/03/20. Uvedený investiční záměr byl
předložen Radě ZK dne 20. 04. 2020 ke schválení.

RZK/0079/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení účelové neinvestiční dotace 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:
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Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve výši 280 tis. Kč na projekt Prostor Zlín. Dotace byla
poskytnuta v rámci programu K ČR „Kulturní aktivity“.
 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 33 tis. Kč na projekt vzdělávání knihovníků ZK
se zaměřením na informační gramotnost. Dotace byla poskytnuta v rámci programu MK ČR „VISK 2
– Mimoškolní vzdělávání knihovníků“.
Dále se jedná o zapojení dotace ve výši 45 tis. Kč na projekt Doplňování vybraných záznamů článků
do báze ANL. Dotace byla poskytnuta v rámci programu MK ČR „VISK – Rozvoj souborného
katalogu CASLIN a souboru národních autorit“.
Poskytnuté finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání s MK, tj. státním
rozpočtem za rok 2020 dle vyhlášky 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem.

RZK/0080/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 655 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic,
a to z akce „Příspěvky PO školství – úpravy majetku“ na financování investiční akce „ZŠ Otrokovice – dětské
hřiště“ na základě investičního záměru č. 1616/150/02/20. Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK
dne 20. 4. 2020 ke schválení.

RZK/0081/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 1 635 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic
na zajištění finančního krytí akce "SSL Uherské Hradiště - zprovoznění objektu Velehrad - Salašská, I.
etapa" v souladu s investičním záměrem č. 1637/100/04/20, který byl předložen Radě ZK dne 20. 4. 2020 ke
schválení. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z rozpočtu odboru
ekonomického ("Ostatní výdaje odboru") do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana na zajištění finančního krytí
výdajů vzniklých Zlínskému kraji v rámci řešení krizové situace spojené s výskytem koronaviru (Covid-19).
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