ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0537-20Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 11. 5. 2020 do 8. 6. 2020

RZK/0082/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje o 30 597,53 tis. Kč v rámci
odboru ekonomického o daň z příjmů právnický osob placenou krajem dle daňového přiznání za zdaňovací
období 2019. Rozpočtové opatření řeší dále úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru Kancelář hejtmana
z důvodu zapojení finančního daru ve výši 400 tis. Kč od společnosti ČEPS, a.s. do příjmů ZK na nákup
ochranných potřeb pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální služby. Dále dochází k přesunu
z neinvestičních do investičních výdajů ve výši 1 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana na zajištění
finančního krytí nákupu plicních ventilátorů v souvislosti s nouzovým stavem - koronavir. V rámci odboru
sociálních věcí dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z transferů do vlastních výdajů
odboru na zajištění výplaty náhrad za práci studentům v DS Lukov v souvislosti s nouzovým stavem koronavir.

RZK/0083/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 4 tis. Kč na proplacení náhrad škod
způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem – vlkem obecným.

RZK/0084/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru životního prostředí a zemědělství v rámci
Fondu ZK, kdy dochází k zapojení nerozdělené částky ve výši 47 tis. Kč z Programu "Podpora ekologických
aktivit v kraji" na závazný ukazatel „Fond ZK - ostatní výdaje“. Na realizaci projektů v rámci Programu
Podpora ekologických aktivit v kraji je v rozpočtu na rok 2020 vyčleněno 1 500 tis. Kč. Na základě výsledků
jednání hodnotitelské komise bylo doporučeno ke schválení podpory 22 projektů žadatelů o dotace.
Rozpočtové opatření dále řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 765 tis. Kč. Dochází k upřesnění
položek rozpočtové skladby a OrgNum u konečných příjemců dotace z Programu "Podpora ekologických
aktivit v kraji".

RZK/0085/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výkon sociální práce na rok 2020
na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (podle ustanovení par. 93 a par. 93a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) ve výši 923,15 tis. Kč. Příjmy se zapojují do rozpočtu odboru sociálních věcí a výdaje
do rozpočtu odboru Kancelář ředitele

RZK/0086/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. snížení investičního příspěvku ve výši 68 tis. Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 178 tis. Kč
u projektu "Hvězdárna Valašské Meziříčí - využití a zpřístupnění centrální části areálu".
Usnesením č. 0780/R25/19 byl v RZK dne 14. 10. 2019 schválen projektový rámec projektu „Využití a
zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí“ ve výši 1 522 tis. Kč. Projekt byl předložen
do Fondu malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR výzva č. 4/FMP/6c/I, N. Projekt byl schválen
k podpoře 4. 2. 2020. Do RZK 11. 5. 2020 je předkládán investiční záměr (č. 1623/090/03/20) akce „Využití a
zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí“ ve výši 1 700 tis. Kč. V investičním záměru
došlo ke změnám a přesunům mezi investičními a neinvestičními výdaji. Dále je investiční záměr navýšen
o neuznatelné výdaje ve výši 178 tis. Kč (investiční výdaje vynaložené na přípravu před podáním projektu
v roce 2019 ve výši 173 tis. Kč, a dále v roce 2020 vyčleněné výdaje ve výši 5 tis. Kč, o které se navýšil
rozpočet vlivem zaokrouhlování položek rozpočtu projektu). Tyto výdaje nebyly zahrnuty do projektové
žádosti, neboť by projekt překročil limit pro maximální výši projektu 60 000,- EUR, ale jsou zahrnuty do
předkládaného investičního záměru.
2. Zapojení účelové dotace z Integrovaného regionálního OP v celkové výši 8 766,46 tis. Kč pro Muzeum
Kroměřížska na financování projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“.
3. Zapojení účelové dotace z Integrovaného regionální OP v celkové výši 1 554,27 tis. Kč pro Muzeum
regionu Valašsko na financování projektu „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování
depozitářů a expozic“.

1/8

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0537-20Z-P02

RZK/0087/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru projektového řízení v rámci Fondu ZK, kdy dochází ke
snížení příjmů a výdajů u projektu "Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe" ve výši
1 306,11 tis. Kč na základě posunu ukončení projektu z roku 2020 do roku 2021. Tyto změny jsou
promítnuty ve schvalované Změně projektového rámce č. 3. V důsledku těchto změn nedochází u tohoto
projektu ke změně v celkových příjmech ani výdajích.

RZK/0088/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové dotace z MŠMT ČR v celkové výši 2 822,08 tis. Kč, a to na podporu vzdělávání cizinců ve školách
(965,79 tis. Kč), na projekty v rámci OP VVV (1 856,30 tis. Kč) a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika programové období 2014-2020 na
projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje“
ve výši 101,88 tis. Kč. Dále dochází k úpravě přímých vzdělávacích výdajů vzhledem k rozpisu rozpočtu na
rok 2020 na jednotlivé školy ve výši 50 305,96 tis. Kč a zapojení vratky dotace v rámci projektu OP VVV ve
výši 20,26 tis. Kč.

RZK/0089/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 325 tis. Kč pro Krajskou knihovnu
Františka Bartoše (projekt „Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu
Knihovny.cz“ v rámci programu MK „VISK 8/B Centrální portál knihoven) a Hvězdárnu Valašské Meziříčí
(projekt „Cesty za poznáním“ v rámci dotačního programu Zájmové kulturní mimoumělecké aktivity).

RZK/0090/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 576 tis. Kč v rámci
odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z MD ČR na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné
dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 dle rozhodnutí č. j. 17/2020-190-STSP/2.

RZK/0091/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. Snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 19,72 tis. Kč na základě dodatku č. 5 nájemní
smlouvy č. O/0260/2014/EKO/4 uzavřené mezi Zlínským krajem a nájemcem Sonntagem Zdeňkem, kdy
dochází ke snížení nájmu.
2. Změna investičních výdajů na neinvestiční ve výši 475 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic – akce
„Správa majetku – ostatní“ na úhradu „Chemického čištění topného systému ve Střední odborné škole
oděvní a služeb Vizovice“.

RZK/0092/2020
Zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK u závazného
ukazatele „Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji - finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva
v rodinných domech ve ZK“ v celkové výši 63 426,20 tis. Kč. Dne 29. 4. 2020 obdržel Zlínský kraj Registraci
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám. Příjem prostředků a tím i zahájení
financování projektu je předpokládáno v květnu 2020, kdy bude na základě žádosti o platbu zaslána
zálohová částka ve výši 50 % alokace. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 31 713,10 tis. Kč se
převádí do roku 2021 k zajištění financování projektu. Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení příjmů ve
výši 31 713,10 tis. Kč a výdajů ve výši 63 426,20 tis. Kč do rozpočtu roku 2020. Celkový rozpočet projektu je
ve výši 63 426,20 tis. Kč.

RZK/0093/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce „SPŠ Otrokovice –
rekonstrukce sportovní haly“. U této akce dochází v roce 2020 ke snížení investičních výdajů
o 11 290,42 tis. Kč a ke zvýšení neinvestičních výdajů o 41,99 tis. Kč. K těmto změnám dochází v souvislosti
s vysoutěženými cenami a vazbou na Změnu struktury nákladů č. 1. Dále v souvislosti se snížením
způsobilých nákladů akce po vysoutěžení dochází ke snížení předpokládané dotace z MŠMT
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o 8 255,69 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 992,74 tis. Kč se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“. V rámci celé akce dochází ke snížení celkových nákladů o 11 296 tis. Kč,
snížení podílu ZK o 3 040 tis. Kč a snížení příjmů v podobě předpokládané dotace z MŠMT o 8 256 tis. Kč.
2. zapojení příjmů ve výši 250,71 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u projektu
„Strategické dokumenty Zlínského kraje“. Důvodem navýšení příjmů je smluvní pokuta za porušení
povinností plynoucích ze smluv D/3940/2018/ŘDP a D/3939/2018/ŘDP. Finanční prostředky ve výši
250,71 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Dle pravidel Operačního
programu Zaměstnanost nejsou platby obdržené ze smluvních pokut příjmem projektu. Dopady do
finančního rámce budou promítnuty v závěrečné zprávě dle směrnice SM/69/02/16.

RZK/0094/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 282 tis. Kč
na zajištění finančního krytí akce "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - oprava ležaté
kanalizace v budově H“ na základě předkládaného investičního záměru č. 1642/150/04/20. Uvedený
investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 11. 5. 2020 ke schválení.

RZK/0095/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- navýšení příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí o odvod z fondu investic příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, p. o. ve výši 1 500 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu odboru investic na
zajištění financování akce „DS Lukov, p. o. – protipožární opatření – I. etapa“ v souladu s dodatkem
č. 3 investičního záměru č. 1539/100/04/19-03/04/20. Akce je financována v přímém investorství ZK.
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 482 tis. Kč na zajištění
finančního krytí investičních akcí v sociální oblasti a to: „DS Lukov, p. o. – protipožární opatření – I.
etapa“ ve výši 1 368 tis. Kč v souladu dodatkem č. 3 investičního záměru akce č. 1539/100/04/1903/04/20 a „SSL Uherské Hradiště – zprovoznění objektu Velehrad – Salašská - I. etapa" ve výši
114 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1637/100/04/20 – 01/04/20 .
Uvedené investiční záměry a dodatky investičních záměrů byly předloženy Radě ZK dne 11. 5. 2020 ke
schválení. Dále dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční v rámci rozpočtu odboru investic –
akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ ve výši 387,23 tis. Kč na základě předpokládaného čerpání
výdajů – zhotovení urbanistického, logistického a procesního konceptu VSN a. s.

RZK/0096/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v roce 2020 v rámci rozpočtu odboru investic
v celkové výši 35 797 tis. Kč, a to z akce „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza“ na zajištění finančního
krytí investičních akcí “SOŠ a Gymnázium Staré Město – sanace střechy budovy Domova mládeže“
v souladu s investičním záměrem č. 1640/150/04/20 a “SŠPHZ Uherské Hradiště – odstranění havarijního
stavu střechy“ v souladu s investičním záměrem č. 1641/150/04/20. Uvedené investiční záměry byly
předloženy RZK dne 11. 05. 2020 ke schválení.

RZK/0097/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic ve výši 1 086 tis. Kč do
rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na akci „Příspěvky PO – školství“ ve výši 543 tis. Kč na realizaci
akce oprava podstropních rozvodů pro SZŠ a VOŠZ Zlín a dále na snížení příjmů rozpočtu odboru školství,
mládeže a sportu - snížením odvodu z fondu investic příspěvkové organizace SZŠ a VOŠZ Zlín ve výši
543 tis. Kč na realizaci akce zpevněné plochy.

RZK/0098/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu běžných a kapitálových výdajů odboru strategického rozvoje kraje v rámci
Fondu ZK u závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR ve výši 30 tis. Kč. ZZK dne 4. 5. 2020
schválilo poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu
„Revitalizace Pusteven 2020“. Prostředky na realizaci projektu byly alokovány v rámci ORG 8830343036
jako kapitálové. Příjemce dotace požaduje z přidělené dotace uhradit osobní výdaje projektového manažera
ve výši 30 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků z kapitálových do
běžných výdajů.

RZK/0099/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče o poskytnuté
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účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 1 206,10 tis. Kč pro Krajskou galerii
výtvarného umění ve Zlíně na projekt Celoroční a výstavní činnost Krajské galerie výtvarného umění ve
Zlíně (dotace ve výši 700 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu MK ČR „Kulturní aktivity“) a 1415 Baťův
institut v rámci dotačního titulu Zvýšení ochrany měkkých cílů v oblasti kultury na projekty zpracování
analýzy rizik (242 tis. Kč), financování bezpečnostních služeb (19,10 tis. Kč), organizace a realizace cvičení
(200 tis. Kč) a nákup hmotných bezpečnostních prostředků (45 tis. Kč).

RZK/0100/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 1 052,48 tis. Kč v rámci odboru
dopravy a silničního hospodářství v návaznosti na uzavírané smlouvy mezi ZK a městy Uherské Hradiště,
Kunovice, Staré Město a Vsetín, na základě kterých uvedená města budou hradit tzv. protarifní ztrátu, která
vzniká uznáváním MHD tarifu na autobusových linkách v objednávce Zlínského kraje.

RZK/0101/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 07,50 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ (1 916 tis. Kč) a akce „Příspěvky PO –
školství“ (1 160,50 tis. Kč) na zajištění finančního krytí investiční akce „ZŠ Otrokovice – rekonstrukce
sociálních zařízení“ v souladu s investičním záměrem č. 1638/150/05/20, který byl předložen RZK dne
25. 5. 2020 ke schválení.

RZK/0102/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení - akce „Muzeum regionu Valašsko,
p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“.
U této akce dochází v roce 2020 k:
- snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 634 tis. Kč
- snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 349 tis. Kč
- snížení příjmů – vratky návratné finanční výpomoci o 1 192 tis. Kč
Důvodem těchto změn je nezbytná úprava zdrojů financování v letech 2020 a 2021 a to na základě v roce
2020 odevzdané a proplacené ŽoP č. 2 v rámci stejnojmenného projektu IROP. Saldo v rozpočtu Fondu ZK
ve výši 209 tis. Kč je kryto z akce „Použití volných prostředků rozpočtu ZK“. V rámci této akce nedochází ke
změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.
2. úpravu příjmů a výdajů u projektu „14|15 BAŤŮV INSTITUT- zabezpečení objektů“.
Příjmy se v roce 2020 snižují celkem o 15,20 tis. Kč a výdaje o 20,91 tis. Kč. Vzniklé saldo ve výši
5,71 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
Důvodem těchto změn je snížení celkových způsobilých nákladů projektu, a to v návaznosti na dopracování
a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace.

RZK/0103/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení
u projektů "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace", "Ohrožené děti a mládež ve ZK
II" a "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK".
1. Projekt „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace" – jedná se o dotaci
z Integrovaného regionálního OP ve výši 31 716 tis. Kč. (tzv. „průtokový transfer“).
2. Projekt „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“ - vrácení části nespotřebovaných poskytnutých finančních
prostředků. Tyto prostředky jsou zapojeny zpět do rozpočtu projektu. Jelikož finanční podpora byla dané
organizaci poskytnuta v roce 2019 formou zálohy, je vzniklá úspora vrácena ZK v roce 2020 formou
finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do
rozpočtu (708,45 tis. Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (708,44 tis. Kč) ve výši 1,82 Kč je způsoben
zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.
3. Projekt „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ - na základě vyúčtování finanční podpory za
rok 2019 došlo ze strany 3 poskytovatelů sociálních služeb k vrácení části nespotřebovaných poskytnutých
finančních prostředků. Tyto prostředky jsou zapojeny zpět do rozpočtu projektu. Jelikož finanční podpora
byla daným organizacím poskytnuta v roce 2019 formou zálohy, bude vzniklá úspora vrácena ZK v roce
2020 formou finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými
prostředky do rozpočtu (831,22 tis. Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (831,21 tis. Kč) ve výši
1,63 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu
ZK na celé Kč.
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RZK/0104/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 901,87 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového
řízení u akce „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“ za účelem zajištění financování přípravných
prací akce v souvislosti s předpokládaným podáním žádosti o podporu do Výzvy III programu podpory
vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.
Zdrojem zapojovaných výdajů do rozpočtu Fondu ZK jsou výdaje převedené z rozpočtu odboru Kancelář
ředitele z akce „DHM a DDHM IT“ ve výši 400 tis. Kč, akce „Rozvoj GIS SW, úpravy dat, ostatní služby GIS“
ve výši 401,87 tis. Kč a z rozpočtu odboru projektového řízení z akce „Financování krajských rozvojových
projektů“ ve výš 100 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 236 096 tis. Kč, předpokládané
příjmy v podobě dotace z OP PIK činí 200 000 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 36 096 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a
střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 36 096 tis. Kč. Podíl EU a
očekávaná výše dotace ve výši 200 000 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

RZK/0105/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2020
v celkové výši 2 913 tis. Kč (akce „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza“) z důvodu zajištění finančního
krytí investičních akcí v oblasti sociálních věcí:
- „Centrum Áčko, p. o. – bezbariérová úprava prostor SSL“ ve výši 183 tis. Kč v souladu s investičním
záměrem akce č. 1621/100/03/20
- „Domov pro seniory Napajedla, p. o. – oprava podlah“ ve výši 2 730 tis. Kč v souladu s investičním
záměrem akce č. 1634/100/04/20
Uvedené investiční záměry byly předloženy Radě ZK dne 25. 5. 2020 ke schválení

RZK/0106/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. Přesun finančních prostředků v roce 2020 v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 65 379 tis. Kč
z důvodu zajištění finančního krytí investičních akcí v oblasti školství (z akce „VS nemocnice – objekt K –
hemodialýza“ a „Zabezpečení realizace investiční výstavby“) ve výši, a to na tyto akce:
- “Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“ / investiční záměr
č. 1636/150/04/20)
- „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy“ (investiční záměr č. 1651/150/05/20)
- „Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI“ (investiční záměr
č. 1647/150/05/20
- „SŠgastro obchodu Zlín – výměna výplní otvorů“ (investiční záměr č. 1654/150/05/20)
- „Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace“ (investiční záměr
č. 1648/150/05/20)
- „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace – 3. etapa“ (investiční záměr
č. 1656/150/05/20)
- „SŠ-COPT Kroměříž – oprava školní kuchyně“ (investiční záměr č. 1653/150/05/20)
- „SŠHZ Kroměříž - oprava podlah objekt Pavlákova“ (investiční záměr č. 1649/150/05/20).
2. Dochází ke snížení výdajů o 171 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce
„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ a jejich přesun k čerpání do roku 2021.
Důvodem je časový posun při realizaci akce na základě změny struktury akce č. 1497/170/02/19-03/05/20/S.
3. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 30 063 tis. Kč z důvodu změny
zajištění finančního krytí investiční akce „ISŠ-COP 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.
Změny struktury nákladů a investiční záměry byly předloženy RZK dne 25. 05. 2020 ke schválení.

RZK/0107/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 560 tis. Kč v rámci Fondu ZK - odboru projektového řízení za
účelem zajištění financování akce „Sociální služby Vsetín, p. o. – DZR Valašské Meziříčí“ dle schvalovaného
investičního záměru č. 1608/100/01/20 a předběžně schválené žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013
310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Saldo v rozpočtu Fondu
ZK ve výši 560 tis. Kč je kryto z akce „Použití volných prostředků rozpočtu ZK“. Celkové náklady akce jsou
40 046 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 10 902 tis. Kč, podíl PO činí 341 tis. Kč a
podíl ZK je ve výši 28 803 tis. Kč.
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RZK/0108/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje ve výši 520 tis. Kč na
poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) pro Sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje
na financování projektu "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví". Cílem projektu je posílit
kulturní identitu obyvatel a návštěvníků moravsko-slovenského příhraničí prostřednictvím zvýšení
atraktivnosti kulturních památek v rámci Cyrilometodějské stezky. Vratka NFV se předpokládá na konci roku
2022.

RZK/0109/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů v roce 2020 v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce
"ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín" v souvislosti s přijatou dotací z IROP, kdy dochází
k navýšení o 1 941,22 tis. Kč. Dochází ke zvýšení investiční dotace o 2 300,33 tis. Kč a snížení neinvestiční
dotace o 359,11 tis. Kč. U akce byla předpokládaná výše dotace v investičním záměru nižší zejména
z důvodu víceprací, k jejichž posouzení způsobilosti došlo až v průběhu administrace ŽOP projektu. Rozdíl
v rozpočtu ZK ve výši 1 941,22 tis. Kč je převáděn na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0110/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů 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) snížení poskytnutí návratné finanční výpomoci – investiční o 3 507 tis. Kč,
b) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 3 507 tis. Kč.
Důvodem těchto změn je nezbytná úprava zdrojů financování a to na základě v roce 2020 odevzdané a
proplacené ŽoP č. 2 v rámci stejnojmenného projektu IROP. V rámci této akce nedochází ke změně
celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO. Rozpočtové opatření dále řeší
navýšení příjmů a výdajů u této akce celkem o 3 508,11 tis. Kč. Jde o dotaci z Integrovaného regionálního
OP, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci.

RZK/0111/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu 2020 v rámci Fondu ZK – odboru projektového
řízení u akcí:
1. „MJVM – KP a depozitář - zabezpečení objektu“ - v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí
dotace, kdy financování projektu bude formou ex-ante a Zlínský kraj bude přeposílat finanční prostředky ve
výši dotace, tj. 79 tis. Kč, dané příspěvkové organizaci formou průtokového transferu. Jde o dotaci
v programu Ministerstva kultury - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu
A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními
systémy a mechanickými zábranami (ISO II/A).
2. „MJVM - hrad Malenovice - zabezpečení objektu“ - v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí
dotace, kdy financování projektu bude formou ex-ante a Zlínský kraj bude přeposílat finanční prostředky ve
výši dotace, tj. 73 tis. Kč, dané příspěvkové organizaci formou průtokového transferu. Jde o dotaci
v programu Ministerstva kultury - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu
A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními
systémy a mechanickými zábranami (ISO II/A).
3. „Muzeum Kroměřížska, p. o. - zabezpečení objektů“ - v souvislosti s vydanými Rozhodnutími o poskytnutí
dotací, kdy financování projektu bude formou ex-ante a Zlínský kraj bude přeposílat finanční prostředky ve
výši dotací, tj. 348 tis. Kč dané příspěvkové organizaci formou průtokového transferu. Jde o dotace
v programu Ministerstva kultury - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu
A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními
systémy a mechanickými zábranami (ISO II/A).

RZK/0112/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v celkové výši 169,62 tis. Kč
z důvodu snížení nájemného obci Střelná (O/0361/2011/EKO) a firmě BIOGRUNT s.r.o. (O/0182/2019/INV)
s ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru na základě žádostí nájemců.

RZK/0113/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK Individuální podpora STR ve výši 900 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční na

6/8

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0537-20Z-P02

poskytnutí investiční dotace pro Povodí Moravy s. p. Dotace bude použita na pořízení PDP Moravy a PDP
Dyje 2021 – 2027 – podzemní vody – spolufinancování specializovaných odborných částí Plánu dílčího
povodí Moravy a přítoků Váhu (PDP Moravy)a Plánu dílčího povodí Dyje (PDP Dyje) týkající se podzemních
vod.

RZK/0114/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 805 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 v budově B“ (602 tis. Kč) a Vsetínská nemocnice a. s. –
„Modernizace otvírání vstupních dveří“ (203 tis. Kč).

RZK/0115/2020
Rozpočtové opatření řeší:
1. Zapojení výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u projektu „Obědy do škol ve
Zlínském kraji IV“ v souvislosti s připravovaným schválením Smluv o partnerství s finančním příspěvkem
v rámci výzvy č. 30_20_010 s jednotlivými zapojenými školami. Předmětem projektu je zajistit v průběhu
školního roku 2020/2021 stravování pro děti v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol na území
Zlínského kraje. Celkové náklady projektu činí 2 071,79 tis. Kč. 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 ve výši
2 071,81 tis. Kč (částka se skládá z výše předpokládaných nákladů projektu a zaokrouhlení jednotlivých
položek a podílů EU a SR na celé Kč) je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
2. Zapojení úpravy výdajů v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce „Gymnázium Zlín - Lesní
čtvrť- Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových učeben“. U této
akce dochází v roce 2020 k zapojení výdajů v podobě investičního příspěvku ve výši 38 tis. Kč za účelem
zajištění financování akce v souvislosti s výzvou č. 67 IROP – IPRÚ. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši
38 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
Celkové předpokládané náklady akce jsou 3 046 tis. Kč, podíl ZK 266 tis Kč, podíl PO 153 tis. Kč a
předpokládané příjmy v podobě dotace IROP - IPRÚ činí 2 627 tis. Kč.

RZK/0116/2020
Dne 16. 12. 2019 schválilo ZZK usnesením č. 0748/Z24/19 Program podpory vybavení sociálních služeb s
přechodem na DVB-T2. Program byl vyhlášen v roce 2020 na základě výzvy MPO. Z programu budou
vyplaceny sociálním službám příspěvky ve formě dotací na nákup techniky a úpravu antén v souvislosti
s přechodem na standard DVB-T2. Do programu podalo žádosti 22 organizací sociálních služeb v celkové
výši 493,32 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu v rámci Fondu ZK – odboru projektového
řízení - Program podpory vybavení SSL - přechod na DVB-T2, kdy dochází k upřesnění položek dle
rozpočtové skladby, účelového znaku a čísel ORGů u konečných příjemců neinvestičních transferů.
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 899,47 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských
rozvojových projektů“.

RZK/0117/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Individuální
podpora ve výši 580 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční 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/0118/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
12 788,90 tis. Kč na zajištění finančního krytí akcí v oblasti školství, kultury a sociálních věcí, a to:
1. „OU Kelč – odstranění havarijního stavu budovy“ v souladu s investičním záměrem č. 1655/150/05/20
2. „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Oprava budovy DM – 1. až 4. etáž“ v souladu s investičním záměrem
č. 1646/150/05/20
3. „Domov pro seniory Napajedla – rekonstrukce výtahu“ v souvislosti se změnou struktury nákladů
investičního záměru č. 1536/100/04/19-03/06/20/s
4. „14/15 BI – stavební úpravy 5. NP budovy 15“ - poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu ZK
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RZK/0119/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) ve výši 550 tis. Kč
z akce „Jednorázové projekty“ do akce „Individuální podpora – Mládež a sport“ (úspora z důvodu
nerealizování některých podpořených projektů v rámci Programu MaS01-20 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY
V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem)
- změnu neinvestičních transferů na investiční v celkové výši 520 tis. Kč v rámci akce „Individuální podpora“
- navýšení akce „Individuální podpora“ z akce „Fond ZK – ostatní výdaje“ ve výši 430 tis. Kč
Finanční prostředky v celkové výši 1 500 tis. Kč budou použity na poskytnutí individuální investiční podpory
pro Snails Kunovice z. s. na projekt Rekonstrukce a dostavba softballového areálu – II. Etapa.
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