ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1027-20Z-P02

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020

RZK/0168/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 3 500 tis. Kč v rámci Fondu ZK ze závazného
ukazatele „Fond ZK - ostatní výdaje“ na závazný ukazatel „Individuální podpora STR“. Finanční prostředky
jsou určeny na poskytnutí individuální dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na realizaci projektu „Nákup
zařízení na testování záchytu částic“.

RZK/0169/2020
Dne 19. 8. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR v celkové výši 107,85 tis. Kč (kurz 26,115
CZK/EUR, 4 129,84 EUR, INV 3 558,75 EUR + NIV 571,09 EUR) k projektu SUPŠ sklářská Valašské
Meziříčí Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne reg. číslo NFP304011C847.
Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o platbu ze strany SUPŠ skl. Val. Meziříčí. 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 107,85 tis. Kč v roce 2020. Výdaje se
navyšují o částku 113,57 tis. Kč. Pro přepočet výdajů byl použit kurz 27,50 CZK/EUR. Kurzový rozdíl je
dofinancován z akce „Financování krajských rozvojových programů“.

RZK/0170/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 2 071,79 tis. Kč v roce 2020 v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení, u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji IV“ v souvislosti s vydaným Rozhodnutím
o poskytnutí dotace (2 071,79 tis. Kč). Rozdíl mezi zapojovanými příjmy a vydaným rozhodnutím ve výši 1,40
Kč vznikl zaokrouhlením podílů EU a SR na celé Kč. V souvislosti se zapojením těchto příjmů dochází
k navýšení výdajů o stejnou částku u akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0171/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z MF ČR v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a části Senátu Parlamentu
ČR dle rozhodnutí č.j. MF-21029/2020/1201-14.

RZK/0172/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 58 067,33 tis. Kč a výdajů o 61 871,42 tis. Kč v rámci Fondu ZK,
odboru projektového řízení u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II“ a jejich přesun do dalších let v souvislosti s připravovaným schválením projektového
rámce a připravovanou projektovou žádostí v rámci vyhlášené výzvy č. 02_19_078 z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vzniklé saldo rozpočtu činí 3 804,10 tis. Kč, z toho částka ve výši
3 059,40 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“ (snížení podílu ZK v rámci
celého projektu) a částka ve výši 744,70 tis. Kč se převádí do dalších let.
Předmětem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským
akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická
gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím
spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání
zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
Předpokládaný rozpočet projektu je 203 745 tis. Kč. Projekt bude realizován v letech 2021-2023. Výše
podpory představuje 95 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou z 85 % financovány
z prostředků EU, 10 % z prostředků státního rozpočtu a 5 % z vlastních zdrojů ZK. Řídícím orgánem je
MŠMT.

RZK/0173/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic a to:
- 94 tis. Kč z akce „Příspěvky PO školství“ – úpravy majetku na zajištění financování investiční akce
„Dětský domov Zašová – výměna stávajících plynových kotlů“ (investiční záměr č. 1642/150/04/20) a
s tím související snížení odvodu z fondu investic u příspěvkové organizace DD Zašová ve výši 600 tis. Kč
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- 1 450 tis. Kč z akce „Příspěvky PO – školství“ na zajištění financování investiční akce „Obchodní
akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – oprava havárie 5 ks věžiček“ (investiční záměr
č. 1675/150/08/20 – 1 000 000,- Kč) a přesun 450 tis. Kč na akci „Správa majetku – ostatní“
- 1 050 tis. Kč z akce „Příspěvky PO – školství“ -.úpravy majetku na zajištění financování investiční akce
„DD, ZŠ a PrŠ Valašské Meziříčí - odstranění vlhkosti zdiva“ (investiční záměr č. 1675/150/07/20)

RZK/0174/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu v rámci odboru investic 140 na zajištění financování investičních
akcí, a to:
- "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB" – zde dochází ke změně neinvestičního
příspěvku na investiční ve výši 452 tis. Kč (změna struktury nákladů č. 1619/150/03/20-01/08/20/S)
- "Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit" – dochází ke změně investičních výdajů na neinvestiční ve výši
231,96 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 7 218,68 tis. Kč na základě závěrečné zprávy uvedené
akce na závazný ukazatel „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.

RZK/0175/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru investic, a to z akce „Gymnázium
Vsetín - kryté sportovní zařízení“ na zajištění finančního krytí akce „SSL Vsetín – rekonstrukce a přístavba
budovy DS Liptál“ ve výši 1 335 tis. Kč a následně přesun těchto finančních prostředků do střednědobého
výhledu na rok 2021. Jedná se o navýšení finančních prostředků akce uvedené v plánu přípravy akcí ZK
z důvodu nakrytí veřejné zakázky.

RZK/0176/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů odboru kultury a památkové péče přesunem finančních
prostředků ve výši 50 tis. Kč z akce „Ostatní výdaje odboru“ pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na
vytvoření nominačních videomedailonků k akci Mistr tradiční rukodělné výroby ve ZK.

RZK/0177/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 413,89 tis. Kč
o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na úhradu mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb
v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle dopisu č.j. MPSV-2020/174950-221.
Rozpočtové opatření dále řeší zapojení finančních prostředků uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí státní
dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách
v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 182/2020/SOC/OKD
v celkové výši 8 546,72 tis. Kč, do rozpočtu odboru sociálních věcí. Příjemci dotace jsou příspěvkové
organizace Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb. Z důvodu nutnosti vyplatit dotaci dle rozhodnutí na
haléře, jsou dílčí částky zaokrouhleny na celé koruny nahoru.

RZK/0178/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu v rámci rozpočtu odboru stavebního řádu a životního prostředí, kterou se
přesunují finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč z akce „Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství“
na akci „Mimořádné výdaje“ za účelem vratky pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí
společnosti TOMA, a.s. Otrokovice na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj Brno, č. j.
403112/2020-530000-41.

RZK/0179/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu čerpání financí z IROP v roce 2020 - snížení příjmů a výdajů Zlínského
kraje (dále ZK) z 9 195 tis. Kč o 138,43 tis. Kč na celkovou částku 9 056,57 tis. Kč. Předmětem změny jsou
skutečné příjmy do rozpočtu ZK a výdaje z rozpočtu ZK z účelové investiční dotace IROP v roce 2020
(skutečné plnění v roce 2020). Jedná se o účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR
ČR) na stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70934860, zařazené do
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozpočtové opatření zahrnuje platbu ex post v
roce 2020. Celková částka v rozpočtu ZK aktuálně zahrnuje pouze akci „Silnice II/437 Chvalčov - křižovatka
s MK Rajnochovice“. Dále rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 138 285,20 tis. Kč v roce 2020 do rozpočtu ZK. Jedná se o transfer na
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Trojstranná smlouva se SFDI č. 132S/2020 na výši 127 671 tis. Kč, včetně Rozpisu akcí navržených
ŘSZK k financování ze SFDI, byla schválena ZZK dne 11. 08. 2020. Dodatek č. 1 k této smlouvě, navýšení
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o 10 614,20 tis. Kč, byl předložen ZZK dne 14. 09. 2020. O vhodnosti financování akcí rozhodne Centrální
komise MD ČR. Z celkové částky 138 285,20 tis. Kč je 79 000 tis. Kč určeno do investičních prostředků
a 59 285,20 tis. Kč do neinvestičních prostředků.

RZK/0180/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 633 tis. Kč z rozpočtu roku 2020 do
následujících let v rámci odboru projektového řízení u závazného ukazatele „Nová nemocnice – ZlínMalenovice“, přesun finančních prostředků ve výši 4 900 tis. Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje
odboru" (odbor ekonomický) do rozpočtu odboru zdravotnictví na navýšení příspěvku pro Zdravotnickou
záchrannou službu ZK v rámci závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO - ostatní". Rozpočtové opatření
dále řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu ZK ze závazného ukazatele „Jednorázové projekty“ ve
výši 157 tis. Kč a ze závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“ ve výši 43 tis. Kč na závazný ukazatel
„Individuální podpora – Mládež a sport“. Tyto finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč budou použity na
poskytnutí individuální neinvestiční podpory (sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro Valašský házenkářský klub a. s.
na projekt „HC ROBE Zubří v házenkářské Evropě“. Rozpočtové opatření řeší i přesun finančních prostředků
ve výši 500 tis. Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana ze závazného ukazatele „Audiovizuální zpravodajství“
na závazný ukazatel „Propagace a marketing“ v souvislosti s další připravovanou propagací Zlínského kraje.

RZK/0181/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru stavebního řádu a životního prostředí
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 907,99 tis. Kč na
proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – kormoránem velkým a
vlkem obecným.

RZK/0182/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnuté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR v celkové výši 3 802,47 tis. Kč, a to na rozvojový program na
vybavení školských poraden diagnostickými nástroji (609,71 tis. Kč) a na podporu plavání (3 192,76 tis. Kč).

RZK/0183/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče ve výši
68 tis. Kč o poskytnutý neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou organizaci
Zlínského kraje - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na projekt Valašsko očima Kornélie Němečkové.
Dotace byla poskytnuta z programu MK Podpora expozičních a výstavních projektů, tematický okruh 1:
instalace expozic nebo výstav.

RZK/0184/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje
ze závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“ na závazný ukazatel „Individuální podpora STR“
ve výši 196 tis. Kč na realizaci projektu s názvem "Kamenná dlažba interiérového prostoru Kaple Andělů
Strážných v Kudlovicích".

RZK/0185/2020
Do RZK 21. 9. 2020 je předkládána změna Fondu investic Muzea Jihovýchodní Moravy, p. o. jejíž součástí
je příloha Změna struktury nákladů Investičního záměru 1546/090/05/19-01/09/20/S projektu MJVM –
Ploština – Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě. V projektu došlo ke snížení
investičních nákladů o 67 tis. Kč a zvýšení neinvestičních nákladů o 67 tis. Kč. Celkové náklady 857 tis. Kč
zůstaly beze změny. Předfinancování neinvestičních nákladů bude řešeno navyšováním/snižováním
zvláštního příspěvku na provoz v jednotlivých letech 2020 - 2021 z rozpočtu odboru kultury a památkové
péče. V roce 2020 se provozní příspěvek navýší o 189 tis. Kč. Pro rok 2020 nemá odbor kultury v rozpočtu
dostatek finančních prostředků, proto rozpočtovým opatřením dochází k navýšení provozního příspěvku
o 161 tis. Kč u akce „Příspěvky PO kultura“.
Předfinancování investičních nákladů projektu je řešeno z Fondu investic příspěvkové organizace ve výši
100 tis. Kč a z poskytnutí investiční NFV z rozpočtu ZK ve výši 568 tis. Kč. Plánovaná NFV ve výši
625 tis. Kč se tak snižuje o částku 57 tis. Kč. Proto rozpočtovým opatřením dochází ke snížení výdajů na
akci „Muzeum JVM - Interaktivní expozice Česko – Slovenska“ o částku 57 tis. Kč. Vzniklý rozdíl v rámci
rozpočtu ZK ve výši 104 tis. Kč je kryt z akce „Financování krajských rozvojových projektů“.
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RZK/0186/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce „SSL OZP,
p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ celkem o 1 673,10 tis. Kč. V souvislosti s ukončením realizace akce
dochází ke snížení účelového příspěvku na provoz o 237,41 tis. Kč, snížení návratné finanční výpomoci
investiční o 1 436,58 tis. Kč a snížení vlastních investičních prostředků o 4 Kč. Vzniklé saldo ZK ve výši
1 673,99 tis. Kč se převádí na akci „Použití volných prostředků ZK“ ve výši 1 436,58 tis. Kč ke krytí snížení
příjmu v podobě vratky návratné finanční výpomoci v roce 2021 a na akci „Financování krajských
rozvojových projektů“ ve výši 237,42 tis. Kč. Celkové náklady akce činí 5 938 tis. Kč, podíl ZK
1 318,58 tis. Kč, podíl PO 86,40 tis. Kč a předpokládaná výše dotace z IROP 4 533,02 tis. Kč.

RZK/0187/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 948,81 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z důvodu zajištění finančního krytí investiční akce „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná" (původní název akce z plánu přípravy „Muzeum regionu
Valašsko – ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná) dle investičního záměru č. 1686/090/09/20.
Investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 21. 9. 2020 ke schválení.

RZK/0188/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 360,98 tis. Kč v rámci
odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou neinvestiční dotaci z MD ČR na úhradu kompenzace v
železniční dopravě v roce 2020 dle rozhodnutí č. j. 58/2020-190-STSP/3. Rozhodnutím o poskytnutí účelové
dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu kompenzace ze závazku veřejné služby ve veřejné
železniční osobní dopravě byla Zlínskému kraji poskytnuta dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu
této kompenzace. Rozpočtové opatření řeší zapojení pouze 360,98 tis. Kč a doplnění účelového znaku
27 355 do výdajů rozpočtu v souladu s podmínkami rozhodnutí MD ČR. Částka ve výši 131 000 tis. Kč již
byla v rozpočtu Zlínského kraje rozpočtována.

RZK/0189/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 708 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic, a to z důvodu snížení výdajů akcí dle změny struktury nákladů - „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí“
(619 tis. Kč) a „OU Kelč – odstranění havarijního stavu budovy“ (89 tis. Kč) do akce „Zabezpečení realizace
investiční výstavby“ a dále přesun z uvedeného ORGu ve výši 4 708 tis. Kč do střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2021 k zajištění finančního krytí investiční akce „SOU Uherský Brod – revitalizace prostor
odborného výcviku“ v roce 2021 dle investičního záměru č. 1652/150/05/20. Změny struktur nákladů akcí a
investiční záměr byly předloženy Radě ZK dne 21. 9. 2020 ke schválení.

RZK/0190/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 1 534 tis. Kč na zajištění
finančního krytí investiční akce „SPŠ strojnická Vsetín – oprava havarijního stavu střechy budovy dílen“ na
základě investičního záměru č. 1684/150/08/20 (zdrojem je úspora ve výši 80,90 tis. Kč - závěrečná zpráva
akce „ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení“, přesun finančních prostředků ve výši 874,84 tis. Kč
z akce „Příspěvky PO školství – úpravy majetku“ a ve výši 578,26 tis. Kč z akce „Zabezpečení realizace
investiční výstavby“)
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 15,34 tis. Kč – jedná se o smluvní pokutu na
základě odstoupení od smlouvy mezi Zlínským krajem a společností TASTE ONE s. r. o. za prodlení
s dokončením a předáním díla (Smlouva o dílo "Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu").

RZK/0191/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce
„14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“ v souvislosti se schvalovaným investičním
záměrem akce.
U této akce dochází v roce 2020 k:
a) snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 3 142,74 tis. Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci - investiční o 5 539,67 tis. Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 5 539,67 tis. Kč.
Saldo v rozpočtu ZK v roce 2020 ve výši 3 142,67 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2021. Zbylá částka ve
výši 70 Kč se převádí v rámci Fondu ZK na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
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Celkové náklady akce jsou 9 352 tis. Kč, předpokládaná výše dotace z OPŽP je 5 539 tis. Kč, podíl ZK je
3 694 tis. Kč a podíl PO je 119 tis. Kč.

RZK/0192/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši
4 645 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí akcí uvedených v aktualizaci Plánu přípravy stavebních akcí
ZK. Jedná se o zajištění finančního krytí investičních akcí jak nových, tak i upřesnění financování akcí již
zahrnutých do plánu v minulém období. Dále dochází ke snížení odvodu z fondu investic ve výši 200 tis. Kč
v souvislosti s akcí „OA a SPŠ Uherský Brod -rekonstrukce školní tělocvičny“. Aktualizace Plánu přípravy
stavebních akcí ZK byla předložena Radě ZK dne 21. 9. 2020 ke schválení.

RZK/0193/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 8 178,85 tis. Kč
o mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a
kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19. Příjemci dotace
jsou příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb. Rozpočtové opatření řeší i navýšení
příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 27,95 tis. Kč o účelovou neinvestiční dotaci z MMR ČR
v rámci projektu "Spoločná cesta k novému domovu" spolufinancovaný Evropským fondem regionálního
rozvoje. Do projektu byli zapojeni tři partneři: Trenčiansky samosprávny kraj, Sociální služby Vsetín a
Sociální služby Uherské Hradiště. Na základě vyúčtování způsobilých výdajů projektu byla Zlínskému kraji
doručena Osvědčení o způsobilých výdajích. Pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín byla na
jeho základě zaslána ze státního rozpočtu částka ve výši 385,94 EUR a pro organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště částka ve výši 612,28 EUR (použit přepočet 28 Kč á 1 EURO).

RZK/0194/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 989,47 tis. Kč v roce 2020 v rámci Fondu ZK,
odboru projektového řízení, v návaznosti na předložení závěrečného vyúčtování jednotlivých partnerů za
období 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020 u projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji III“. Na základě závěrečného
vyúčtování bude Zlínskému kraji vrácena nespotřebovaná část finanční podpory v celkové výši
989,45 tis. Kč. Jelikož byly finanční prostředky jednotlivým partnerům poskytnuty v roce 2019 formou zálohy,
nespotřebované prostředky budou vráceny ZK v roce 2020 formou finančního vypořádání minulých let, tzn.
do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu na straně příjmů (989,47 tis. Kč) a
skutečnou výší vrácených prostředků (989,45 tis. Kč) ve výši 19,25 Kč je způsoben zaokrouhlením
jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR) v rozpočtu ZK na celé Kč.
Původně plánovaná výše dotace 1 401,36 tis. Kč bude spotřebována pouze ve výši 411,91 tis. Kč.
Nespotřebovaná část dotace (989,45 tis. Kč) bude vrácena řídícímu orgánu. Z tohoto důvodu se do výdajů
rozpočtu zapojují prostředky ve výši 989,45 tis. Kč. Rozdíl mezi zapojovanými příjmy a výdaji do rozpočtu ZK
ve výši 19 Kč vzniklý zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU a SR) se převádí na
akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Výše podpory představovala 100 % způsobilých výdajů
projektu. Způsobilé výdaje projektu byly z 85 % financovány z prostředků FEAD a 15 % z prostředků
státního rozpočtu. Řídícím orgánem je MPSV.

RZK/0195/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky na přímé vzdělávací výdaje škol v celkové výši 71 521,98 tis. Kč vzhledem ke 2. a 3. úpravě
rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2020 z MŠMT ČR pro regionální školství.

RZK/0196/2020 - STORNOVÁNO
RZK/0197/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů odboru zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje ve výši 4 900 tis. Kč na zajištění finančního krytí vzniklých nákladů v souvislosti s pandemií
COVID-19.

RZK/0198/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 25,61 tis. Kč. Jedná se
o bezdůvodné obohacení, které vzniká po ukončení smlouvy o nájmu pozemku se společností Contur media
s.r.o. Smlouva byla ukončena dne 31. 3. 2020, od 1. 4. 2020 do 17. 9. 2020 byl pozemek užíván bez

5/12

ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 1027-20Z-P02

právního titulu. Za tuto dobu je požadována úhrada bezdůvodného obohacení.

RZK/0199/2020
Rozpočtové opatření upravuje výdaje Fondu Zlínského kraje v celkové výši 795,15 tis. Kč z důvodu zajištění
finančního krytí neinvestičních dotací pro:
1) CSP, o. p. s. - na projekt "CSP, o. p. s. pro lidi s duševním onemocněním" ve výši 395,15 tis. Kč
2) Charitu Uherské Hradiště na projekt "Realizace Národního akčního plánu pro duševní zdraví" ve výši
400 tis. Kč.
Organizace se podílí na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR na teritoriu Zlínského kraje, v rámci které
poskytují a rozvíjí aktivity pro skupinu lidí s duševním onemocněním.

RZK/0200/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů odboru zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje ve výši 4 900 tis. Kč na zajištění finančního krytí vzniklých nákladů v souvislosti s pandemií
COVID-19.

RZK/0201/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 394,80 tis. Kč
o poskytnutou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí určenou pro příspěvkovou organizaci Zlínského
kraje Dětské centrum Zlín. Dotace je určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP při
výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) na základě platného pověření k výkonu SPOD a také
odměn poskytnutých pracovníkům v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za práci ve ztíženém pracovním
prostředí v souvislosti s epidemií COVID-19 v období od 1. března do 31. května 2020.

RZK/0202/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru stavebního řádu a životního prostředí ve
výši 103,75 tis. Kč o poskytnuté neinvestiční účelové dotace na náhrady škod způsobených vybraným
zvláště chráněným živočichem - vlkem obecným. Celkové příjmy i výdaje zapojených dotací jsou sníženy
o částku 30 Kč z důvodu vydání opravného rozhodnutí Ministerstva financí 4R č. j. MF-21445/2020/1201-3.

RZK/0203/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče ve výši
520 tis. Kč o poskytnutý neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou organizaci
Zlínského kraje – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na projekt instalace expozice „Umění jihovýchodní
Moravy“. Dotace byla poskytnuta z programu MK Podpora expozičních a výstavních projektů, tematický
okruh 1: instalace expozic nebo výstav. Dále dochází k navýšení příjmů o nařízený odvod z fondu investic
příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 185 tis. Kč a k navýšení účelového
příspěvku na provoz ve výši 485 tis. Kč na výše uvedený projekt.

RZK/0204/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 189 tis. Kč v rámci odboru kultury a
památkové péče ze závazného ukazatele „Památky (Programová podpora)“ na závazný ukazatel
„Individuální podpora – Památky“. Zastupitelstvo ZK usnesením č. 0878/Z28/20 ze dne 11. 08. 2020
schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 189 tis. Kč městu Valašské klobouky. Příjemce dotace
dopisem ze dne 13. 8. 2020 informoval o skutečnosti, že projekt, na který měla být dotace poskytnuta,
realizovat. V rámci individuální podpory mohou být tyto finanční prostředky účelně využity.

RZK/0205/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 16 762 tis. Kč a výdajů celkem o 24 tis. Kč v rámci Fondu ZK,
odboru projektové řízení u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování
depozitářů a expozic“. U této akce dochází v roce 2020 k:
a) navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 1 056 tis. Kč,
b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 1 080 tis. Kč,
c) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 16 762 tis. Kč.
Důvodem těchto změn je nezbytná úprava zdrojů financování v letech 2020 a 2021, a to v souvislosti
s ukončením veřejných zakázek na zhotovitele expozic, výstavních prostor a dodavatele mobiliáře a dále dle
aktualizace předpokládaných termínů proplacení jednotlivých žádostí o platbu v rámci stejnojmenného
projektu IROP - blíže viz přiložená změna struktury nákladů č. 10.
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Saldo rozpočtu u této akce ve výši 16 738 tis. Kč (vzniklé v souvislosti s posunem vratky návratné finanční
výpomoci z roku 2020 do roku 2021) je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci
této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0206/2020
Dne 1. 10. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 13,31 tis. Kč (kurz 27,15 CZK/EUR,
490,39 EUR, NIV) k projektu Gymnázia Valašské Klobouky „Zvyšovanie exaktních, prírod. a tech.
kompetencií študentov“ číslo NFP304011D204. Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o platbu ze
strany Gymnázia Valašské Klobouky. 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 13,32 tis. Kč v roce 2020. Celkově bude zaslána příspěvkové organizaci odhadem částka
13,98 tis. Kč (490,39 EUR, pro přepočet použit kurz 28,50 CZK/EUR). Výdaje se proto navyšují na položce
5336 – neinv. dotace zřízeným PO o částku 13,98 tis. Kč. Vzniklý kurzový rozdíl mezi zapojovanými příjmy a
výdaji ve výši 0,66 tis. Kč je financován z nedočerpaných výdajů ORG 8331043218 na položce 6356 –
investiční transfery zřízeným PO.
Dne 1. 10. 2020 dále obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 24,02 tis. Kč (kurz 27,15 CZK/EUR,
884,62 EUR, NIV) k projektu SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí „Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry
Bielokarpatskej sklárskej základne“ reg. číslo NFP304011C847. Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané
žádosti o platbu ze strany SUPŠ skl. Val. Meziříčí. Tato platba se zapojuje do příjmů rozpočtu ZK 2020. Po
zapojení příjmů musí 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 24,02 tis. Kč v roce 2020. Celkově bude škole zaslána odhadem částka
25,21 tis. Kč (884,62 EUR, pro přepočet použit kurz 28,50 CZK/EUR, tzn. kurzový rozdíl mezi příjmy a výdaji
činí 1,19 tis. Kč). Výdaje na položce 5336 – Neinvestiční dotace zřízeným PO se navyšují o částku
24,82 tis. Kč (na položce 5336 zůstala nedočerpána částka 396 Kč z minulé platby průtokové dotace).
Z položky 6356 - Investiční transfery zřízeným PO se dále rozpočtovým opatřením přesunuje nevyčerpaná
částka ve výši 2,47 tis. Kč následně:
- částka ve výši 0,80 tis. Kč na položku 5336 – Neinvestiční dotace zřízeným PO,
- částka ve výši 0,66 tis. Kč na ORG 8331041253 položku 5336,
- částka ve výši 1,01 tis. Kč navyšuje výdaje akce „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0207/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 21 671,84 tis. Kč na základě poskytnutých neinvestičních dotací z MŠMT ČR na "Podporu financování
přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a
konzervatořích" (14 276,20 tis. Kč) a "Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19" (7 395,64 tis. Kč).

RZK/0208/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 0,79 tis. Kč
v rámci akce „Příspěvky PO školství - úpravy majetku“ na základě předložené závěrečné zprávy investiční
akce "ZŠ Otrokovice - dětské hřiště"(investiční záměr č. 1616/150/02/20), která byla předložena Radě ZK ke
schválení.

RZK/0209/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 934 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 – Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rozšíření parkovacího závorového systému dle investičního záměru č. 1691/170/09/20,
který byl předložen Radě ZK dne 19. 10. 2020 ke schválení.

RZK/0210/2020
Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů ve výši 1 783 tis. Kč do rozpočtu r. 2020 odboru Kancelář ředitele,
u závazného ukazatele „Prodej majetku“, z důvodu prodeje osobních vozidel (příjem z prodeje 1 983 tis. Kč 200 tis. Kč aktuálně rozpočtovaných).
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RZK/0211/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 610 tis. Kč o účelovou neinvestiční
dotaci z MF ČR na úhradu zvýšených výdajů vzniklých Zlínskému kraji v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstev krajů a části Senátu Parlamentu ČR dle rozhodnutí č.j. MF-25320/2020/1201-15.

RZK/0212/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru Kancelář hejtmana do
oblasti krizového řízení ve výši 1 033 tis. Kč na zajištění nákupu vitamínových balíčků pro pracovníky
v sociálních službách a pro pracovníky KHS Zlín. Zdrojem jsou finanční prostředky akce „Příprava na krizové
situace“ a také z Fondu ZK z akce „Činnost pobočných spolků hasičů“ a „Individuální podpora KH“. Ve
Fondu ZK nebyly finanční prostředky vyčerpány v souvislosti s krizovými opatřeními v rámci vyhlášeného
nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s virem COVID-19 na území České republiky. Radě
Zlínského kraje bylo předloženo ke schválení uzavření darovacích smluv se subjekty v sociálních službách.
Darovacími smlouvami budou bezplatně převáděny vitamínové balíčky z důvodu podpory imunity
zaměstnanců sociálních služeb ve Zlínském kraji a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

RZK/0213/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje
u závazného ukazatele „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.“ ve výši 266,87 tis. Kč. Dne
14. 10. 2020 bylo Zlínskému kraji vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Program
výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. Došlo k navýšení rozpočtu projektu o 266,87 tis. Kč převodem
nevyčerpaných finančních prostředků z Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK.

RZK/0214/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 101,39 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 – Uherskohradišťská
nemocnice a. s. - „Zákrokový sálek v budově PGO“ – požadavek na rozšíření technického zhodnocení.

RZK/0215/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši
502,63 tis. Kč, a to z akce „Správa majetku – ostatní“ na zajištění finančního krytí akce "SŠ oděvní a služeb
Vizovice - Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího krčku" na základě investičního záměru
č. 1699/150/10/20, který byl předložen Radě ZK dne 2. 11. 2020 ke schválení.

RZK/0216/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020. Jedná se o přesun
finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odboru“ z rozpočtu odboru
ekonomického na závazný ukazatel „Mimořádné výdaje“ do rozpočtu odboru sociálních věcí na zajištění
výplaty náhrad na výkon pracovní činnosti a poskytnutí dobrovolné pomoci studentů v souvislosti
s mimořádnou situací COVID_19. Dále rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši
4 900 tis. Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odboru“ z rozpočtu odboru ekonomického na závazný
ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ do rozpočtu odboru zdravotnictví na zajištění finančního krytí
vzniklých nákladů se zabezpečením zdravotní záchranné služby v souvislosti s mimořádnou situací
COVID_19. Dále v rámci odboru zdravotnictví dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč ze
závazného ukazatele „Konzultační a poradenské služby“ na závazný ukazatel „Mimořádné výdaje“ z důvodu
provedení vratky pokuty uložené na základě rozhodnutí Krajského úřadu ZK č. j. KUZL 550025/2017 MUDr.
Jaromíru Čechovi. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 1. 7. 2020 zrušil rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví, které následně zrušilo také rozhodnutí Krajského úřadu ZK. Dále v rámci odboru
ekonomického dochází k zapojení vratek dotací z minulých období ve výši 1 979,94 tis. Kč do příjmů
rozpočtu Zlínského kraje.

RZK/0217/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 8 660 tis. Kč
v rámci Fondu ZK - ORJ 200 u akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních
památek Velké Moravy“. Důvodem je úprava zdrojů financování a to na základě upřesnění jednotlivých
nákladových položek dle skutečného a předpokládaného čerpání v letech 2020 až 2022 a dále dle
aktualizace finančního plánu čerpání jednotlivých žádostí o platbu dotace v rámci stejnojmenného projektu
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IROP – na základě změny struktury nákladů č. 7 investičního záměru č. 1182/3/090/06/04/16 – 07/1020/S.
Dále dochází k převodu finančních prostředků ve výši 8 660 tis. Kč do dalších let. V rámci této akce
nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0218/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru Kancelář ředitele u závazného ukazatele „Prodej
majetku“ ve výši 298 tis. Kč z důvodu prodeje osobních vozidel. Uvedené finanční prostředky se převádí
do akce „Ostatních výdajů odboru“.

RZK/0219/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele v celkové výši
1 600 tis. Kč za účelem navýšení finančních prostředků na odstupné zastupitelů při skončení funkčního
období a náhrad mezd v době nemoci. Finanční prostředky se přesunují ze závazného ukazatele
„Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje“ ve výši 50 tis. Kč a „21 – Krajský úřad – věcné výdaje“ ve
výši 1 550 tis. Kč na závazný ukazatel „Zastupitelstvo – osobní výdaje“ ve výši 800 tis. Kč a „Náhrady mezd
v době nemoci“ ve výši 800 tis. Kč.

RZK/0220/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu ZK ve výši 51,15 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
sociálních věcí a výdajů rozpočtu odboru Kancelář ředitele v souvislosti s poskytnutím dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na
krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 dle rozhodnutí č.j. MPSV-2020/213557-224/1. Dotace
je určena na úhradu mimořádné odměny k platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli
zaměstnanci vystaveni riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými
fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací
opatření pro šíření nákazy COVID-19, případně za mimořádné pracovní nasazení ve ztíženém pracovním
prostředí.

RZK/0221/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 28 271,79 tis. Kč
v rámci odboru sociálních věcí o poskytnutou účelovou dotaci z MPSV ČR na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů z důvodu přijímání karanténních opatření, mimořádných opatření
a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Příjemci dotace jsou
příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb.

RZK/0222/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru kultury a památkové péče ve výši
633,71 tis. Kč o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace ZK:
 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. ve výši 388,71 tis. Kč na projekt „Příběh železa“ v rámci
„Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“
 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. ve výši 33 tis. Kč na projekt „Tajný život medvídků“ a
„Podoby vína“ v rámci „Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ a dále
100 tis. Kč na projekt Digitální mapa tradiční kultury“ v rámci programu „Kulturní aktivity“
 Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o. ve výši 112 tis. Kč investiční dotace na výkupy, Jano
Köhler, Přípravné kartony pro obrazy křížové cesty (keramické řezané mozaiky) na sv. Hostýn.
Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 48 tis. Kč z důvodu poskytnutí investičního příspěvku
pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně na spolufinancování dotace MK na výkupy Jano Köhler,
Přípravné kartony pro obrazy křížové cesty (keramické řezané mozaiky) na sv. Hostýn.

RZK/0223/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové
výši 74 306,12 tis. Kč na základě poskytnutých účelových dotací z MŠMT ČR za projekt oceněný Evropskou
jazykovou cenou Label (200 tis. Kč), navýšení prostředků v oblasti přímých vzdělávacích výdajů
(1 911,60 tis. Kč), na projekty v rámci OP VVV (1 243,54 tis. Kč) a navýšení vzhledem ke konečnému
výpočtu potřeby prostředků pro soukromé školství na rok 2020 (70 950,98 tis. Kč). Rozdíl ve výši 0,75 Kč
vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotací.
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RZK/0224/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení účelového příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zlínského
kraje Muzeum Kroměřížska ve výši 416 tis. Kč z důvodu přesunu realizace archeologického výzkumu
germánského naležiště v k. ú. Roštění z roku 2020 do roku 2021. RZK schválila dne 21. 09. 2020
usnesením č. 0706/R24/20 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 416 tis. Kč na
archeologický výzkum germánského naleziště pro Muzeum Kroměřížska, p. o. Výzkum měl být původně
zahájen v říjnu 2020. Vzhledem k nepřízni počasí i k nepříznivé epidemiologické situaci nemohl být tento
výzkum v roce 2020 realizován a je přesouván do roku 2021. Z tohoto důvodu dochází ke snížení příspěvku
u Muzea Kroměřížska, p. o. a k přesunu do rozpočtu odboru ekonomického.

RZK/0225/2020
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů odboru stavebního řádu a životního prostředí
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 416,23 tis. Kč na
proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – vlkem a vydrou říční.

RZK/0226/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u projektu
„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“:
a) snížení příjmů a výdajů o 795,33 tis. Kč
Vzhledem k tomu, že již Zlínský kraj obdržel formou záloh veškeré finanční prostředky a další prostředky už
neobdrží, naopak po schválení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu bude vracet řídícímu orgánu
nespotřebovanou část dotace, dochází ke snížení příjmů na skutečně přijatou výši.
b) zvýšení příjmů a výdajů o 11 672,54 tis. Kč
Na základě předloženého závěrečného vyúčtování neinvestiční finanční podpory jednotlivými partnery
projektu byla Zlínskému kraji vrácena nespotřebovaná část finanční podpory v celkové výši
11 672,51 tis. Kč. Jelikož byly finanční prostředky jednotlivým partnerům poskytnuty během let 2018 až
2020 formou zálohy, nespotřebované prostředky byly vráceny ZK v roce 2020 formou finančního vypořádání
minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu
(11 672,54 tis. Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (11 672,51 tis. Kč) ve výši 26,97 Kč je způsoben
zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.
Navržené změny jsou v souladu s pravidly projektu.

RZK/0227/2020
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení,
u projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II“ 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 41 934,47 tis. Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor, které vznikly zejména
nižším čerpáním vyrovnávací platby jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a v čerpání osobních
nákladů. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 38 331,38 tis. Kč. Dotace byla spotřebována ve výši
36 414,81 tis. Kč (tj. 95 % uznatelných výdajů). Řídícím orgánem bylo MPSV. Příjmy se v roce 2020 snižují
o 3 422,94 tis. Kč, výdaje se snižují o 3 603,08 tis. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 180,14 tis. Kč se
převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0228/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení
u projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“. Konkrétně se jedná o snížení příjmů ve výši
3 792,65 tis. Kč a snížení výdajů ve výši 3 792,65 tis. Kč, z důvodu zpřesnění částky proplacené dotace a
dále předpokládané částky dotace vyčíslené v rámci podané žádosti o platbu u poskytovatele dotace.
Nečerpané prostředky budou opět zapojeny do rozpočtu roku 2021. Celková výše finančního rámce se
nemění. Rozpočtové opatření dále řeší následující úpravy příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení, u projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“:
A) Navýšení příjmů o 106,32 tis. Kč a výdajů o 106,32 tis. Kč. Důvodem předmětného navýšení je vrácení
části dotace ze strany poskytovatelů sociálních služeb, a to na základě provedených kontrol v roce 2020
(kdy byly zjištěny nezpůsobilé výdaje). V úhrnu činí částka vrácené dotace 106,32 tis. Kč. Tyto prostředky
budou 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 (106,32 tis. Kč) a
skutečnou výší vrácených prostředků (106,32 tis. Kč) ve výši 2,80 Kč je způsoben zaokrouhlením
jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.
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B) Snížení příjmů a výdajů v návaznosti na podanou závěrečnou žádost o platbu (v srpnu roku 2020), kdy
u předmětného projektu nebyly vyčerpány veškeré možné způsobilé výdaje a současně i maximální možná
dotace. Proti původní předpokládané výši dotace ve výši 14 472,10 tis. Kč, byla vyčíslena částka dotace
v závěrečné žádosti o platbu v objemu 7 223,29 tis. Kč. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost se
příjmy v roce 2020 snižují o částku 7 248,81 tis. Kč. Proti původní předpokládané výši výdajů ve výši
9 308,99 tis. Kč, byly vyčerpané výdaje vyčísleny v objemu 1 678,66 tis. Kč. V návaznosti na výše uvedenou
skutečnost se výdaje v roce 2020 snižují o částku 7 630,32 tis. Kč. Vzniklé saldo rozpočtu mezi příjmy a
výdaji ve výši 381,51 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Rozdíl (0,07
Kč u příjmů a -8,68 Kč u výdajů) mezi snižujícími prostředky rozpočtu příjmů a výdajů a skutečnou částkou je
způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR a ZK) v rozpočtu ZK na
celé Kč.

RZK/0229/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020. Jedná se o přesun
finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč ze závazného ukazatele „Dotace nemocnicím – závazky veřejné
služby“ v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví na závazný ukazatel „Prohlídka těl zemřelých“ z důvodu
vyššího měsíčního objemu realizace ohledání těl zemřelých. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních
prostředků ve výši 4 900 tis. Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odboru“ z rozpočtu odboru
ekonomického na závazný ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ostatní“ do rozpočtu odboru zdravotnictví na
zajištění finančního krytí vzniklých nákladů v souvislosti s řešením pandemie COVID-19. Dále ve Fondu ZK
v rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází ke snížení finančních prostředků o 1 405 tis. Kč
u závazného ukazatele „Stipendijní program pro zdravotnické obory“ v souvislosti s úsporou prostředků
vyhlášeného programu, k navýšení finančních prostředků o 1 121 tis. Kč u závazného ukazatele „Individuální
podpora STR“ v souvislosti s poskytnutím dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na krytí výdajů spojených
s dopady pandemie COVID-19 a k přesunu finančních prostředků do rozpočtu odboru ekonomického ve výši
284 tis. Kč na závazný ukazatel „Fond ZK – ostatní výdaje“. Dochází také k přesunu finančních prostředků
ve výši 2 810,76 tis. Kč ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odboru“ z rozpočtu odboru ekonomického
do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu (2 800 tis. Kč) z důvodu navýšení výdajů závazného
ukazatele „Příspěvky a dotace PO – školství“ a do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana (10,76 tis. Kč) na
závazný ukazatel „Propagace a marketing“ v souvislosti s další propagací Zlínského kraje.
Rozpočtové opatření řeší i zapojení příjmů rozpočtu v celkové výši 5 3980,49 tis. Kč (odbor Kancelář ředitele
– 153,39 tis. Kč, odbor kultury a památkové péče – 40 tis. Kč, odbor dopravy a silničního hospodářství –
1 257,10 tis. Kč, odbor ekonomický – 3 948 tis. Kč).

RZK/0230/2020
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v celkové výši 3 648,31 tis. Kč v rámci rozpočtu
odboru investic z důvodu úspor vyplývající z vyúčtování a předložených závěrečných zpráv akcí:
- ZŠ Zlín – rekonstrukce hřiště
- Gymnázium Kroměříž – oprava elektroinstalace – 3. etapa
- ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín – rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB
- Gymnázium Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilon
- OA a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku
a změny struktury investiční akce „UH nemocnice – rekonstrukce kuchyně“ (č. 1540/170/04/19 - 02/11/20/S,
která byla předložena Radě ZK dne 30. 11. 2020.

RZK/0231/2020
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK u následujících projektů
spolufinancovaných z OP Interreg V-A:
Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie kompetencií – z důvodu zdlouhavého schvalování předložených
žádostí o platbu ze strany CCR jako kontrolního orgánu v OP Interreg V-A nebude očekávaná investiční
dotace proplacena škole do konce roku 2020, a proto nebude mít škola prostředky na vrácení NFV
poskytnuté v roce 2019. Rozpočtovým opatřením se tak snižují příjmy v roce 2020 o 411,17 tis. Kč
a přesunují do roku 2021.
SOŠ JS Vsetín - společné odborné vzdělávání - z důvodu zdlouhavého schvalování předložených žádostí
o platbu ze strany CCR dochází taktéž u tohoto projektu k posunu vratky NFV z roku 2020 do roku 2021.
Rozpočtovým opatřením se tak snižují příjmy v roce 2020 o 1 863,52 tis. Kč a přesunují do roku 2021.
Dne 13. 11. 2020 obdržel ZK na účet u ČNB platbu od MMR ve výši 16,61 tis. Kč (627,90 EUR, NIV, kurz
26,465 CZK/EUR). Jedná se o podíl 5% SR k dříve podané žádosti o platbu k projektu ze strany školy. Tato
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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 16,62 tis. Kč a výdaje
o 17,58 tis. Kč. Kurzový rozdíl ve výši 964,- Kč mezi zapojovanými příjmy a výdaji (pro přeposlání dotace
škole byl z důvodu opatrnosti použit kurz 28,00 CZK/EUR) je kryt z akce „Financování krajských rozvojových
projektů“.
SPŠP COP Zlín – vzdělávání zaměřené na praxi - z důvodu posunu nákupu strojů a zařízení do roku 2021
se přesunuje také čerpání sjednané NFV ve výši 1 549 tis. Kč do roku 2021. Částka ve výši 15 tis. Kč
zůstává k čerpání v roce 2020. Rozpočtovým opatřením se tak snižují výdaje v roce 2020 o 1 549 000,- Kč.
Vratka NFV v celkové výši 1 564 tis. Kč se přesunuje z roku 2021 do roku 2022.
SOU Val. Klobouky – inovácie v agrosektore, E- book - z důvodu posunu realizace projektu o 6 měsíců a
konce realizace z 4/2021 do 10/2021 dochází k posunu poskytnutí NFV ve výši 1 005 tis. Kč z roku 2020 do
roku 2021. Rozpočtovým opatřením se tak snižují výdaje v roce 2020 o 1 005 tis. Kč. Vratka NFV se
posunuje z roku 2021 do roku 2022.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 278,35 tis. Kč se převádí na akci „Financování krajských
rozvojových projektů“.

RZK/0232/2020
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků z akce „Podpora řemesel - krajské a soukromé školy“, kdy dochází k úspoře
ve výši 391,30 tis. Kč do nerozepsané rezervy příspěvku na provoz PO
- navýšení příjmů odboru Kancelář ředitele, akce „Náhrady škod od pojišťoven“ o 239,18 tis. Kč a navýšení
výdajů odboru školství, mládeže a sportu, akce „Příspěvky PO – školství“ v souvislosti s pojistnou událostí na
Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické Zlín - uvolnění napojení vodovodních trubek při opravě a
následný únik vody.

RZK/0233/2020
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl schválen projekt „Aktivně i ve stáří v DS Lukov“
s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015327, který byl předložen příspěvkovou organizací
Domov pro seniory Lukov. Účelem dotace je vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči
o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a
uživateli. Projekt má být realizován v období duben 2020 až březen 2022 a financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR. Dle oznámení MPSV bude organizaci redistribuována 2. část dotace v celkové výši
13,06 tis. Kč, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/098/0015327. Částka za jednotlivý
UZ, v tabulce příjmů a výdajů, byla zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

RZK/0234/2020
Rozpočtové opatření ve výši 4,64 tis. Kč řeší převod finančních prostředků ze závazného ukazatele
„Zastupitelstvo – věcné výdaje“ do závazného ukazatele „21 – Krajský úřad – věcné výdaje“. K přesunu
dochází na základě upřesnění výdajů spojených s konáním voleb do krajských zastupitelstev a části Senátu
Parlamentu ČR, které lze hradit z obdržené dotace ze státního rozpočtu.
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