ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0537-20Z-P03

Přehled rozpočtových opatření předkládaných Zastupitelstvu ZK dne 29. 6. 2020

ZZK/0005/2020
Rozpočtové opatření řeší zajištění finančního krytí části výpadku příjmů ze sdílených daní ve výši
450 000 tis. Kč, a to rozdělením přebytku hospodaření za rok 2019 ve výši 404 126,51 tis. Kč, zapojením
vratek dotací poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2019 a vrácených do rozpočtu v r. 2020 ve výši
873,49 tis. Kč a úpravou příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 45 000 tis. Kč na základě
předložených žádostí odborů KÚ na zapojení úspor (odbor Kancelář ředitele provedl úspory ve výši
7 700 tis. Kč, odbor Kancelář hejtmana ve výši 4 661 tis. Kč, odbor ekonomický ve výši 7 157,49 tis. Kč,
odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 1 400 tis. Kč, odbor dopravy a silničního hospodářství ve
výši 1 984 tis. Kč, odbor strategického rozvoje kraje ve výši 1 580 tis. Kč, odbor investic ve výši
20 000 tis. Kč a odbor školství, mládeže a sportu ve výši 517,51 tis. Kč). Dále řeší zapojení vratek dotací
poskytnutých z rozpočtu ZK v roce 2019 a vrácených do rozpočtu v r. 2020 ve výši 3 841,87 tis. Kč a
nevyčerpaných prostředků na platy za 12/2019 z depozitního účtu ve výši 7 567,66 tis. Kč.

ZZK/0006/2020
Rozpočtové opatření řeší zajištění finančního krytí výpadku části příjmů ze sdílených daní ve výši
30.000 tis. Kč provedením úspor v rozpočtu ZK v roce 2020 a také zapojením příjmů Zlínského kraje
z úroků. Jedná se o úsporu ve výši 21 961,90 tis. Kč na základě předložených žádostí odborů KÚ na
zapojení úspor (odbor dopravy a silničního hospodářství provedl úspory ve výši 20 000 tis. Kč, odbor kultury
a památkové péče ve výši 738,70 tis. Kč, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 1 223,20 tis. Kč).
V rozpočtovém opatření dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 227 992 tis. Kč z rozpočtu
odboru investic do rozpočtu odboru projektového řízení v souvislosti se závazným ukazatelem „Nová krajská
nemocnice – Zlín – Malenovice“, k zapojení odvodů ze zisku SÚS Zlínského kraje ve výši 10 365 tis. Kč,
k zapojení příjmů úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 8 253 tis. Kč a příjmů za náklady správního
řízení ve výši 1 tis. Kč. Úpravou dochází také k navýšení příspěvku na provoz ŘSZK ve výši 4 365 tis. Kč
(1 365 tis. Kč v roce 2020, 3 000 tis. Kč v roce 2021) a k navýšení Programu na podporu audiovizuální
tvorby ve ZK ve výši 6 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření řeší i zapojení příjmů z prodeje majetku do rozpočtu
2020 v celkové výši 19 618,09 tis. Kč:
- pozemků a staveb – oblast školství – prodej nemovitostí v k.ú. Valašské Meziříčí
- pozemků a staveb – oblast ostatní – prodej nemovitostí v k.ú. Karolín u Sulimova, k.ú. Hovězí a
v k.ú. Uherský Brod
- prodej pozemků a staveb – oblast zdravotnictví – prodej nemovitostí v k.ú. Uherské Hradiště.
Prostředky jsou navrženy na posílení výdajů na výkupy pozemků – historické zátěže a výkupy staveb a
ostatních nemovitostí.

ZZK/0007/2020
Rozpočtové opatření řeší poskytnutí úvěru nemocnicím Zlínského kraje v celkové výši 221 490,50 tis. Kč,
z toho v roce 2020 bude čerpáno 210 219,35 tis. Kč a částka 11 271,15 tis. Kč bude čerpána v roce 2021.
Jedná se o předfinancování projektů v rámci IROP v návaznosti na digitalizaci a plnou integraci nemocnic,
v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví – e Health. Splátky úvěrů a platba úroků bude
probíhat dle splátkových kalendářů jednotlivých nemocnic.
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