ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0751-20Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 22. 6. 2020 do 24. 8. 2020

RZK/0120/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele, v celkové výši
5 362 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančního krytí akcí, jejichž realizace z provozních důvodů byla posunuta
z roku 2019 do roku 2020 a proti původnímu odhadu došlo na základě zpracované projektové dokumentace
k upřesnění výdajů (Upgrade EPS v objektech 21. a 11. budovy a archivu ZK navýšení ve výši 4 910 tis. Kč,
Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy ve výši 452 tis. Kč).

RZK/0121/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství o poskytnutou
účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 46,48 tis. Kč na proplacení náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – vydrou říční a medvědem hnědým.

RZK/0122/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče o poskytnuté
účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 969 tis. Kč pro:
 Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně na projekty:
- FRID technologie pro obvodní knihovny v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
v celkové výši 912 tis. Kč, z toho investiční náklady činí 718 tis. Kč, neinvestiční náklady 194 tis. Kč
dle rozhodnutí č. j. MK 21607/2020 OULK
- Nákup zvukových knih v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 12 tis. Kč dle rozhodnutí č. j.
MK 13847/2020 OULK
 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na projekt D II 2020 P. A. Mattioli, Herbář Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II. ve výši
45 tis. Kč dle rozhodnutí 134D524000044.

RZK/0123/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 70,38 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MŽP z programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny na akci "Údržba
památné lipové aleje Světlá" (podél krajské silnice č. III/42825 Zdounky – Bunč) pro Ředitelství silnic
Zlínského kraje.

RZK/0124/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 60 tis. Kč pro VOŠP a sociální a
SPgŠ Kroměříž na realizaci projektu „Kroměříž bez hranic“.

RZK/0125/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru Kancelář ředitele a výdajů rozpočtu odboru
školství, mládeže a sportu o finanční prostředky plynoucí z pojistného plnění od pojišťovny ALLIANZ
pojišťovna, a. s. v celkové výši 250 tis. Kč na poskytnutí účelového příspěvku pro SZŠ a VOŠ zdravotnickou
Zlín v souvislosti s pojistnou událostí – uvolnění napojení vodovodních trubek při opravě a následný únik
vody.

RZK/0126/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů rozpočtu odboru investic v rámci akce "SPZ Holešov" ve výši 22,47
tis. Kč, kdy dochází ke změně investičních příjmů na neinvestiční v souvislosti s přijetím pojistného plnění –
Allianz pojišťovna, a. s. - krádež kanálových košů.

RZK/0127/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši
3 000 tis. Kč o odvody z fondu investic příspěvkových organizací školství (Masarykovo gymnázium, SZŠ a
VOŠZ Vsetín a SZdŠ Kroměříž) a navýšení ostatních výdajů odboru ekonomického.
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RZK/0128/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 23,55 tis. Kč v rámci odboru dopravy a
silničního hospodářství z vlastních výdajů odborů do transferů v souvislosti s úhradou kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti ze smlouvy uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Zlínským krajem
z proběhlého vyúčtování za rok 2019. Finanční prostředky v uvedené výši vychází z opraveného vyúčtování
za rok 2019, které jsme dle uzavřené mezikrajské smlouvy Jihomoravskému kraji povinni uhradit.

RZK/0129/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu odboru investic v rámci akce
"Uherskohradišťská nemocnice a.s . - Rekonstrukce objektu 14" ve výši 24 222 tis. Kč z rozpočtu roku 2020
do střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 v souladu s dodatkem č. 4 investičního záměru
č. 1497/170/02/19-04/06/20, který byl předložen Radě ZK dne 22. 06. 2020 ke schválení.

RZK/0130/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů a příjmů v rámci fondu ZK, odboru projektového řízení u akce
“Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“.
U této akce dochází v roce 2020 k:
a) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 283 tis. Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 227,05 tis. Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 11,81 tis. Kč.
Navýšení investičního příspěvku je kryto převodem výdajů ve výši 1 283 tis. Kč v rámci Fondu ZK z akce
„Financování krajských rozvojových projektů“. Saldo z úprav příjmů a výdajů u návratné finanční výpomoci
ve výši 215,25 tis. Kč je kryto z akce „Použití volných prostředků rozpočtu ZK“. Důvodem těchto změn je
navýšení celkových nákladů akce a aktualizace zdrojů financování včetně předpokládané výše dotace
z IROP. V rámci této akce dochází k navýšení celkových nákladů o 1 056 tis. Kč, snížení předpokládané
výše dotace z IROP o 227 tis. Kč a navýšení podílu ZK o 1 283 tis. Kč. Výše podílu PO se nemění.

RZK/0131/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic z důvodu zajištění
finančního krytí akcí uvedených v aktualizaci plánu přípravy stavebních akcí ZK:
- přesun finančních prostředků v celkové výši 2 922 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2020
z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na projektové práce u akcí - 1 500 tis. Kč „Hvězdárna
Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační středisko“, 1 000 tis. Kč „DC Zlín – DZVOP Zlín –
Mladcová“ a 422 tis. Kč „ Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín
- přesun finančních prostředků v celkové 593 tis. Kč z rozpočtu odboru projektového řízení do rozpočtu
odboru investic z důvodu zajištění finančního krytí akce„ SSL Uherské Hradiště, p.o. – chráněné bydlení
Bystřice p. Hostýnem
- přesun finančních prostředků v celkové výši 6 500 tis. Kč z rozpočtu odboru investic roku 2020 do
střednědobého výhledu rozpočtu roku 2021 u akce „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce
školního statku – 1. etapa“ v souvislosti s prodloužením termínu na projektovou přípravu a tím přesun
výdajů na rok 2021
- přesun finančních prostředků v celkové výši 11 885 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic roku 2020
z důvodu předložení závěrečné zprávy akce „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny
Vsetín“, která byla předložena Radě ZK 22. 06. 2020 na vědomí.

RZK/0132/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru zdravotnictví v celkové výši 69 972,51 tis. Kč
o poskytnutý jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu určený na odměny pro zaměstnance Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje. Na základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7. května 2020 o návrhu
na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné
služby byl přidělen jednorázový neinvestiční příspěvek určený na odměny pro zaměstnance Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními
vydanými vládou ČŘ a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení
epidemie COVID-19 na území Zlínského kraje za období 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020.

RZK/0133/2020
Rozpočtové opatření řeší:
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- přesun finančních prostředků ve výši 3 079 tis. Kč z rozpočtu odboru investic (akce „Budova 21 – obnova
jídelny a kavárny“) do rozpočtu odboru Kancelář ředitele (akce „Investiční akce úřadu“, „Služby pro úřad –
HS“ a „DHM a DDHM HS“) a ve výši 22 337,50 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic (akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“), a to z důvodu změny zajištění finančního krytí akce „Budova
21 – obnova jídelny a kavárny“ v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1562/140/06/19-01/06/20.
Uvedený dodatek investičního záměru byl předložen Radě ZK dne 22. 06. 2020 ke schválení.

RZK/0134/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení u akce
„Slovácké muzeum UH - Knihovní systém pro příspěvkové organizace", kde dochází v roce 2020 ke snížení
investičních výdajů v podobě investičního příspěvku ve výši 323 tis. Kč a v podobě návratné finanční
výpomoci ve výši 931 tis. Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve
výši 931 tis. Kč. Vzniklé saldo rozpočtu ve výši 323 tis. Kč je převáděno na akci „Financování krajských
rozvojových projektů“.
U této akce dále dochází k navýšení příjmů a výdajů o 389 tis. Kč. Jedná se o ex-ante investiční dotaci ze
státního rozpočtu – Ministerstvo kultury, program Veřejné informační služby knihoven, 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). K těmto změnám dochází
v souvislosti se změnou způsobu financování (původně předpokládáno předfinancování prostřednictvím
NFV, nyní dotace ex-ante) a se snížením celkových nákladů po vysoutěžení. V rámci celé akce dochází ke
snížení celkových nákladů o 962 tis. Kč, snížení podílu ZK o 323 tis. Kč a snížení dotace z MK o 639 tis. Kč.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení, u akce
„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“ celkem
o 37,57 tis. Kč. Jde 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/0135/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ORJ 70 (Odbor životního prostředí a zemědělství) o
poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 108,90 tis. Kč na
proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – bobrem evropský a vlkem
obecným.

RZK/0136/2020
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 218 tis. Kč pro:
- Muzeum Kroměřížska, p. o. na projekt „venkovský dům č. p. 65 rejstř. č. ÚSKP17145/7 – 7078,
památková rezervace Rymice – Hejnice – obnova nosných dřevěných konstrukcí usedlosti vč.
navazujících konstrukcí a další s tím související stavební práce a rámci Programu péče o vesnické
památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny ve výši 175 tis. Kč
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. na projekt „Do muzea za starými řemesly“ v rámci programu
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých
muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES muzejní povahy MK ČR ve výši 43 tis. Kč.

RZK/0137/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektové řízení, u projektu „Strategické
řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“. Výskyt koronaviru a s ním spojených přijetí následných
vládních, ministerských či jiných opatření měl vliv mimo jiné i na fungování firem a školských zařízení. Tato
situace napomohla zhotoviteli a všem dalším zainteresovaným osobám při zpracování „Pasportů vybraných
budov Zlínského kraje“ dle smlouvy č. D/0219/2020/ŘDP. Zhotovitel tak bude schopen předat celkové dílo
v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno. Dle původních předpokladů mělo být celkové plnění
dokončeno a předáno nejpozději do 28. 02. 2021. Dle současných informací však kompletní předání a
úhrada plnění nastane ještě v letošním roce. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nejsou stanoveny přesné
termíny, není důvod uzavírat dodatek ke smlouvě a dochází tak pouze k přesunu prostředků v rozpočtu
z roku 2021 do roku 2020. Výdaje se v roce 2020 navyšují celkem o 1 203,95 tis. Kč. Vzniklé saldo
v rozpočtu ZK ve výši 1 203,95 tis. Kč je kryto použitím prostředků z minulých let. Celkové výdaje projektu se
nemění.
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RZK/0138/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- snížení odvodu z fondu investic ve výši 60 tis. Kč Gymnáziu JAK a Jazykové škole s právem SJZ Uherský
Brod z důvodu realizace akce oprava rovné střechy
- navýšení odvodu z fondu investic SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín ve výši 600 tis. Kč, SPŠ a OA Uherský
Brod ve výši 900 tis. Kč a OU a ZŠ Holešov ve výši 500 tis. Kč
Celková částka ve výši 1 940 tis. Kč se převádí na akci „Příspěvky PO – školství“.

RZK/0139/2020
Rozpočtové opatření řeší opravu příjmů ve výši 7,26 tis. Kč a výdajů ve výši 8,18 tis. Kč rozpočtu odboru
školství, mládeže a sportu na základě interního sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich
nesprávně zaslanému členění dotace na investiční a neinvestiční výdaje u projektu „Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika“ pro Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Celková výše dotace
101,88 tis. Kč se nemění.

RZK/0140/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků ve výši 151,28 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z akce „SSL
Uherské Hradiště – objekt Velehrad – Salašská I. etapa“ na akci „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ z důvodu předložení závěrečné zprávy akce, kdy dochází k úspoře uvedených finančních
prostředků
- přesun finančních prostředků ve výši 930 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic z plánu přípravy akcí
(„ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení“) na akci „Příspěvky PO školství – úpravy majetku“
z důvodu již schváleného investičního záměru schváleného RZK dne 25. 5. 2020

RZK/0141/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje přesunem finančních
prostředků v celkové výši 580,38 tis. Kč přesunem z odboru Kancelář ředitele na závazný ukazatel
„Konzultační a technická pomoc“ na vytvoření podkladů ZK pro plánování v oblasti retence vody a prevence
proti suchu a adaptaci na změnu klimatu. Bude zpracována prostorová analýza pro podporu správních
řízení, výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží na území celého Zlínského kraje.

RZK/0142/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje ve výši 3 526 tis. Kč,
a to z akce „Podpora vybavení dílen v základních školách“ do akce „Fond ZK – ostatní výdaje. Důvodem je
nenaplnění finanční alokace u poskytnutých dotací v rámci Programu MaS05-20 PODPORA VYBAVENÍ
DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

RZK/0143/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví v celkové výši
1 318,95 tis. Kč o poskytnuté neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu pro Zdravotnickou
záchrannou službu Zlínského kraje na úhradu nákladů na připravenost na řešení mimořádných a krizových
situací ve výši 1 105,55 tis. Kč a na úhradu mimořádných výdajů vzniklých 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 ve výši 213,39 tis. Kč.

RZK/0144/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci o 4 868 tis. Kč v rámci
Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj
areálu na Ploštině“. Důvodem je aktualizace výše nákladů v jednotlivých letech dle realizovaných
výběrových řízení (zejména dodavatele stavebních a bouracích prací). Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce
2020 ve výši 4 868 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.

RZK/0145/2020
Rozpočtové opatření řeší:
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přesun finančních prostředků ve výši 918 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2020 z důvodu
zajištění finančního krytí akce „Dětské centrum Zlín, p. o. – rekonstrukce kotelny“ v souladu s investičním
záměrem č. 1661/100/05/20
přesun finančních prostředků v celkové výši 68,35 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2020 na
akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na základě předložení závěrečných zpráv a ukončení
akcí „VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž – stavení úpravy budovy odborného výcviku“, „SPŠ Otrokovice
– rekonstrukce výtahů“ a „MJVM – Hrad Malenovice – oprava střechy, oken, elektroinstalace“
přesun finančních prostředků ve výši 350 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to z akce „Příspěvky
PO – školství“ na poskytnutí účelového příspěvku na provoz na akci „ZUŠ Valašské Klobouky –
rekonstrukce objektů školy“ za účelem zpracování souborného řešení akce pro stanovení rozsahu prací a
předpokládaných nákladů
přesun finančních prostředků v celkové výši 1 020 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, z akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Vsetín –
stavební úpravy etapa II.“ v souladu s Dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1609/090/012/20-01/06/20
změna investičních výdajů na neinvestiční ve výši 2 000 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic, a to
u akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ dle předpokládaného čerpání výdajů – zhotovení
konceptu rozvoje VSN, a. s.

RZK/0146/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč v rámci odboru kultury a památkové
péče z akce „Individuální podpora – Kultura“ na akci „Individuální podpora – Památky“. Tím dojde k navýšení
Individuální podpory na obnovu památek na celkovou částku 5 050 tis. Kč. Individuální dotace ZK bude
použita na podporu obnovy kulturní památky mimořádného významu – památka UNESCO a na záchranu
ohrožené nemovité kulturní památky – kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích.

RZK/0147/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun prostředků v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství, ve výši
3 400 tis. Kč, z důvodu zajištění finančního krytí smlouvy o úvěru pro organizaci KOVED na pořízení
dopravních bezkontaktních čipových karet

RZK/0148/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení prostředků z mimořádné dotace ze státního rozpočtu, MPSV ČR, ve výši
57 384,66 tis. Kč, na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu zaměstnanců sociálních služeb v
souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru, kteří byli vystaveni riziku nákazy z důvodu
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami. Příjemci dotace jsou
příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti sociální služeb.

RZK/0149/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 251,81 tis. Kč v rámci akce „Zabezpečení
realizace investiční výstavby“, kdy dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční na základě
předpokládaného čerpání výdajů rozpočtu – smlouva o dílo na zpracování Aktualizace plánu investičního
rozvoje Vsetínské nemocnice a.s.

RZK/0150/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 520,70 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly VPS z MFČR pro Vojenské lesy a statky
ČR, s. p. na úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci v areálu muničního skladu ve
Vlachovicích - Vrběticích dle rozhodnutí č.j. MF-17809/2020/1201-3 za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

RZK/0151/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč ve Fondu ZK v rámci odboru
Kancelář hejtmana z akce "Spolufinancování GŘ HZS ČR" na akci "Individuální podpora KH" na poskytnutí
investiční dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na úhradu výdajů spojených s výstavbou
nové požární zbrojnice Bystřice pod Hostýnem.

RZK/0152/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce
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„Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace
budovy praktického vyučování“ celkem o 110,85 tis. Kč. Jde 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“).
V souvislosti s ukončením této akce dále dochází ke snížení výdajů v podobě investičního příspěvku
o 85,63 tis. Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 0,40 tis. Kč a návratné finanční výpomoci
investiční o 45 Kč. U příjmů dochází ke snížení vratky návratné finanční výpomoci o 0,45 tis. Kč a zvýšení
vratky investičního příspěvku o 12,34 tis. Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 97,96 tis. Kč je převáděno
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů
(v podobě vratek investičního příspěvku) v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení v souvislosti
s ukončením akcí:
- „Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika
a Elektrikář“ - navýšení příjmů o 233,65 tis. Kč.
- „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště“ - navýšení příjmů o
1 452,41 tis. Kč.
Vzniklé saldo v rozpočtu ZK těchto akcí v celkové výši 1 686,06 tis. Kč se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.

RZK/0153/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení,
u projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a
s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu. Původně plánovaný
rozpočet projektu ve výši 8 610 tis. Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor, které vznikly v rámci
realizace veřejné zakázky „Strategické dokumenty Zlínského kraje „ a v čerpání osobních nákladů na pozici
oponentů – specialistů. Celkové čerpání rozpočtu činilo 7 706,59 tis. Kč. Dotace byla spotřebována ve výši
7 321,26 tis. Kč (tj. 95 % uznatelných výdajů). Řídícím orgánem bylo MPSV. Příjmy se v roce 2020 snižují
o 858,24 tis. Kč, výdaje se snižují o 903,40 tis. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 45,16 tis. Kč se převádí
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0154/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 186,73 tis. Kč
o poskytnuté neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na jednorázovou odměnu pro
zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Finanční prostředky byly poskytnuty MZ na
základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7. května 2020 o návrhu na jednorázovou odměnu určenou
pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Výše finančních prostředků je
poskytována na základě podkladů zaslaných Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR. Finanční
prostředky jsou určeny na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních
odběrových týmů, včetně mzdových nákladů pro členy těchto týmů Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje v době epidemie COVID-19 za období březen-květen 2020.

RZK/0155/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru životního prostředí a zemědělství v celkové výši
49,23 tis. Kč o poskytnutou neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR na proplacení náhrad
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - vlkem obecným a vydrou říční.

RZK/0156/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu odboru Kancelář
hejtmana z akce "Individuální podpora KH" do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje na akci
"Individuální podpora STR" v souvislosti s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrožská Nová
Ves na modernizaci pohonů zvonů na formu elektronicky řízených věžních hodin.

RZK/0157/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů o 341,84 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového
řízení u projektu „Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti“. V souvislosti s výskytem koronaviru
dochází u daného projektu k posunu termínu realizace do roku 2021. Tato změna je promítnuta
v Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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RZK/0158/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 5 119 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 – „Vsetínská nemocnice a. s.
– Budova M – Stavební úpravy pro umístění IT oddělení“ - investiční záměr č. 1679/170/07/20, který byl
předložen Radě ZK dne 24. 8. 2020 ke schválení.

RZK/0159/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic v celkové výši 474,60 tis. Kč –
jedná se o příjem dle objednávky na zajištění chemického čištění topení, která bude uzavřena mezi ZK a SŠ
oděvní a služeb Vizovice. Uvedený příjem navýší akci „Správa majetku – ostatní“.

RZK/0160/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Individuální
podpora - Mládež a sport ve výši 100 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičního transferu na investiční,
který je určený na poskytnutí dotace pro Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p. s. na projekt „Zemní
úpravy v biatlonovém areálu na Bučiskách“.

RZK/0161/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši
23,54 tis. Kč o vrácené finanční prostředky z dotace na projekt OP VVV (Gymnázium Valašské Klobouky).

RZK/0162/2020
Rozpočtové opatření řeší o přesun finančních prostředků v celkové výši 2 371 tis. Kč v rámci rozpočtu
odboru investic na akci „Zabezpečení realizace investiční výstavby“ v souvislosti se změnou struktury
nákladů akcí, a to:
- ve výši 331 tis. Kč u akce „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy DM 1. až 4. etáž“ (investiční
záměr č. 1646/150/05/20)
- ve výši 211 tis. Kč akce „SPŠS Vsetín – sanace suterénu dílen“ (investiční záměr č. 1620/150/03/20)
- ve výši 1 829 tis. Kč akce „SPŠ Zlín – rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa“ (investiční
záměr č. 1615/150/02/20)
Změny struktury nákladů uvedených akcí byly předloženy Radě ZK dne 24. 08. 2020 ke schválení.

RZK/0163/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 2 775 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic na zajištění financování investičních akcí v oblasti sociálních věcí. Na základě neschváleného
investičního záměru akce „Dětské centrum Zlín – rekonstrukce kotelny“ (investiční záměr č. 1661/100/05/20)
dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 918 tis. Kč a z akce „Zabezpečení realizace investiční
výstavby“ ve výši 1 857 tis. Kč na zajištění finančního krytí akcí „SSL Uherské Hradiště - DS Buchlovice rekonstrukce komunikačního systému sestra – klient“ (investiční záměr č. 1668/100/06/20 – 500 tis. Kč) a
„Domov pro seniory Napajedla - lékařské dorozumívací zařízení sestra – klient“ (investiční záměr č.
1674/100/07/20 – 2 275 tis. Kč). Dále dochází k převodu finančních prostředků ve výši 1 245 tis. Kč do
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 u akce „Domov pro seniory Napajedla - lékařské dorozumívací
zařízení sestra – klient“. Investiční záměry uvedených akcí byly předloženy Radě ZK dne 24. 8. 2020 ke
schválení.

RZK/0164/2020
Rozpočtové opatření řeší změnu investičního transferu na neinvestiční v rámci rozpočtu odboru investic
v celkové výši 194 tis. Kč na zajištění financování investiční akce v oblasti kultury, a to akce „Muzeum
regionu Valašsko - kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa“ v souvislosti
s poskytnutím účelové příspěvku.

RZK/0165/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 4,04 tis. Kč na základě Smlouvy o
zřízení práva stavby mezi Zlínským krajem a spolkem KOLOKROUŽEK Zlín, z. s. (zřízení stavby pro zázemí
žadatele - cyklistického sportovního klubu KOLOKROUŽEK).
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RZK/0166/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 40 tis. Kč pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti na projekt Výstava Mistři tradiční rukodělné výroby ZK a Nositelé tradice
lidových řemesel ze ZK a dále navýšení příspěvku na provoz pro 1415 Baťův institut ve výši 2 000 tis. Kč
v souvislosti s požadavkem na dokrytí nutných výdajů organizace.

RZK/0167/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u projektu Regionální stálá konference
2018 -2019 v souvislosti se závěrečnou zprávou o ukončení projektu. Změna spočívá v úpravě příjmů a
výdajů v rámci Fondu ZK, odboru strategického rozvoje kraje. Finanční a projektový rámec projektu
„Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje“ byly schváleny v RZK 11. 12. 2017 usnesením
č. 1064/R30/17. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2019. Dne 6. 4. 2020 byla proplacena
závěrečná žádost o platbu ve výši 822,93 tis. Kč. V této výši jsou příjmy za rok 2020.
Z důvodu úspory finančních prostředků v průběhu realizace projektu (prostředky na cestovné, zpracování
analytických dokumentů, zajištění organizace jednání RSK a jejich pracovních skupin) dochází ke snížení
celkového finančního rámce projektu ze 4 601 tis. Kč na 3 173,69 tis. Kč dle skutečného čerpání prostředků.
Z tohoto důvodu dochází v roce 2020 ke snížení příjmů a výdajů projektu o 1 427,31 tis. Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji ve výši 4 Kč vznikl zaokrouhlováním jednotlivých položek a podílů SR a EU u výdajů projektu
a je kryt převodem v rámci Fondu ZK z akce „Financování krajských rozvojových projektů“ projekty EU,
odboru projektového řízení.
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