ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0075-21Z-P01

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 21. 12. 2020 do 25. 1. 2021
Rozpočtová opatření RZK již schválena Radou Zlínského kraje dne 21. 12. 2020
RZK/0001/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) pro rok 2021 v celkové výši 3 000 tis. Kč do akce „Podpora mládežnického sportu“, z toho ve výši
2 000 tis. Kč z akce „Jednorázové projekty“ a 1 000 tis. Kč z akce „Individuální podpora – Mládež a sport“.
Důvodem je navýšení celkové finanční alokace Programu MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ
MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU na celkovou částku 18 000 tis. Kč.

RZK/0002/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021
v celkové výši 4 818 tis. Kč. Jedná se o zapojení rozpočtem 2020 finančně krytých, ale z časových důvodů
přesunutých závazků odboru Kancelář ředitele vztahujících se k investičním záměrům:
- Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, částka 916 tis. Kč
- Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje,
částka 3 902 tis. Kč

RZK/0003/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Digitální
technická mapa ČR ve Zlínském kraji“. V roce 2021 dochází ke zvýšení výdajů celkem o 420,89 tis. Kč, z toho
neinvestiční výdaje se navyšují o 213,57 tis. Kč a investiční výdaje o 207,33 tis. Kč. K této změně dochází
v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti, která je přílohou schvalovaného IZ, a která upřesnila
náklady této akce. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 420,89 tis. Kč je kryto převodem z akce „Financování krajských
rozvojových projektů“. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 221 036 tis. Kč, předpokládané příjmy
v podobě dotace z OP PIK činí 187 137 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 33 899 tis. Kč. V rozpočtu ZK a
střednědobém výhledu rozpočtu je rozpočtován pouze podíl ZK ve výši 33 899 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná
výše dotace ve výši 187 137 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu. Oproti schválenému
projektovému rámci dochází ke snížení celkových předpokládaných nákladů o 15 060 tis. Kč, dotace z OP PIK
o 12 863 tis. Kč a podílu ZK o 2 197 tis. Kč.

RZK/0004/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „SPŠ
Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“. U této akce dochází v roce 2021 k zapojení výdajů ve výši
12 361,57 tis. Kč, a to neinvestičních výdajů ve výši 155,97 tis. Kč a investičních výdajů ve výši
12 205,60 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpané výdaje roku 2020. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši
12 361,57 tis. Kč je kryto převodem z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady
akce, podíl ZK a příjmy v podobě dotace se nemění.
Rozpočtové opatření dále řeší zapojení příjmů a výdajů ve výši 2 091 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení u akce „SPŠ a OA Uherský Brod-Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra“.
U této akce dochází k zapojení výdajů v roce 2021 v podobě návratné finanční výpomoci investiční ve výši
317 tis. Kč a návratné finanční výpomoci neinvestiční ve výši 1 774 tis. Kč. Dále dochází k zapojení příjmů
v podobě vratky návratné finanční výpomoci v roce 2021 ve výši 2 091 tis. Kč. Projekt v rámci IROP výzva 57
byl dodatečně schválen. Celkové náklady akce činí 2 324 tis. Kč, podíl PO 233 tis. Kč, podíl ZK 0 Kč a
předpokládaná výše dotace z IROP 2 091 tis. Kč.

RZK/0005/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů v rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje z důvodu
očekávané vratky finančních prostředků z poskytnuté návratné finanční výpomoci Centrále cestovního ruchu
VM ve výši 3 753,65 tis. Kč a sdružení Evropská kulturní stezka CM ve výši 1 270 tis. Kč. Zároveň dochází
k navýšení výdajů ve výši 5 023,65 tis. Kč.

RZK/0006/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru investic ve výši 16 934,21 tis. Kč
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nevyčerpaných v rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 na zajištění finančního krytí akcí v oblasti
sociálních věcí, a to:
- akce „Centrum Áčko – bezbariérová úprava prostor SSL“ – dodatek č. 1 investičního záměru
č. 1621/100/03/20-01/11/20
- akce „Domov pro seniory Lukov, p. o. – protipožární opatření 1. etapa“ – změna struktury nákladů
investičního záměru č. 1539/100/04/19-04/12/20/S
- akce „DC Zlín – rekonstrukce kotelny“ – investiční záměr č. 1661/100/05/20
Uvedený dodatek investičního záměru, změna struktury investičního záměru a investiční záměr byly
předloženy Radě ZK dne 21. 12. 2020 ke schválení.

RZK/0007/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu odboru investic ve výši
5 696,13 tis. Kč roku 2020 do rozpočtu roku 2021 na zajištění finančního krytí akce "SPŠ Zlín – rekonstrukce
sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa“ na základě dodatku č. 2 investičního záměru č. 1615/150/02/2001/11/20, který byl předložen Radě ZK dne 21. 12. 2020 ke schválení.

RZK/0008/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru investic ve výši 1 395 tis. Kč
nevyčerpaných v rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 na zajištění finančního krytí akcí v oblasti školství
a správy majetku, a to:
- akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice“ – dodatek č. 1 investičního záměru č. 1699/150/10/20-01/12/20
- akce „Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu“ – dodatek č. 3 investičního záměru č.
1598/100/12/19-03/12/20
Uvedené dodatky investičních záměrů byly předloženy Radě ZK dne 21. 12. 2020 ke schválení.

RZK/0009/2021
Rozpočtové opatření řeší převod výdajů ve výši 1 690 tis. Kč z rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení
(ORJ 200) do odboru školství, mládeže a sportu - OŠMS (ORJ 150). Převáděné výdaje souvisí se zajištěním
financování 4 projektů z oblasti školství v rámci vyhlášené výzvy z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. Konkrétně jde o níže uvedené projekty, které budou realizovat školy příspěvkové organizace Zlínského kraje:
- projekt Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí s názvem "Zvyšovanie kvality technických
oborov úzkou spoluprácou partnerských škôl",
- projekt Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod s názvem "Praktické vyučování ve
virtuálním světě",
- projekt Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště s názvem "Tradície a 21. storočí",
- projekt Gymnázia Valašské Klobouky s názvem " Inovace vzdělávání na středních školách na moravskoslovenském příhraničí".
Předfinancování neinvestičních výdajů těchto projektů je řešeno navyšováním/snižováním příspěvku na
provoz v jednotlivých letech jejich realizace z rozpočtu OŠMS. Převáděné výdaje slouží k pokrytí vzniklého
salda v rozpočtu OŠMS. Zdrojem převáděných výdajů ve výši 1 690 tis. Kč je akce „Financování krajských
rozvojových projektů“.
Rozpočtové opatření dále řeší zapojení výdajů ve výši 913,56 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového
řízení u projektu „Praktické vyučování ve virtuálním světě“, které budou použity k předfinancování části
investičních výdajů roku 2021 v podobě návratné finanční výpomoci. Zdrojem zapojovaných výdajů ve výši
913,56 tis. Kč je akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Podrobný popis předmětných projektů je
ve schvalovaných projektových rámcích. Za všechny 4 projekty jsou celkové přepokládané výdaje ve výši
10 352 tis. Kč, předpokládaná dotace z programu INTERREG činí 9 317 tis. Kč a vlastní zdroje činí
1 035 tis. Kč.

RZK/0010/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „SSL
OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“. U této akce dochází
v roce 2021 ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci o 5 570 tis. Kč a navýšení příjmů
v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 410,91 tis. Kč. Důvodem těchto změn je změna rozložení příjmů
i výdajů v letech 2020 až 2023 v souvislosti dokončením projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby
a interiéru a aktualizace harmonogramu prací. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 5 980,91 tis. Kč se převádí
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. V rámci této akce dochází k navýšení celkových nákladů
o 2 269 tis. Kč, předpokládané výše dotace z IROP o 2 042 tis. Kč a podílu vlastních zdrojů ZK o 227 tis. Kč.
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RZK/0011/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 396 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář
ředitele z nevyčerpaných výdajů rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u akce "Budova č. 21 - obnova
jídelny a kavárny". Jedná se o zapojení rozpočtem 2020 finančně krytých, ale z časových důvodů přesunutých
závazků vztahujících se k investičnímu záměru „Budova č. 21 – obnova jídelny a kavárny“.

RZK/0012/2021
Rozpočtovým opatřením dochází k přesunu finančních prostředků v rámci Fondu ZK ve výši 2 000 tis. Kč ze
závazného ukazatele „Financování krajských rozvojových projektů“ (odbor projektového řízení) na závazný
ukazatel „Kulturní akce“ (odbor kultury a památkové péče). V rámci rozpočtu na rok 2021 je schválena ve
Fondu ZK/sekce kultura/programová podpora – kulturní akce a aktivity částka ve výši 3 000 tis. Kč, nyní odbor
kultury a památkové péče žádá o navýšení o 2 000 tis. Kč na celkovou výši 5 000 tis. Kč.

Rozpočtová opatření RZK schválena Radou Zlínského kraje v roce 2021
RZK/0013/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021
v celkové výši 113 050,57 tis. Kč a úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2021. Především dochází k přesunu
závazků finančně krytých rozpočtem roku 2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021. Z toho v rámci
odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti
s nevyplacenými závazky u akce „KÚ – služby pro úřad“ ve výši 502,88 tis. Kč. V rámci odboru Kancelář
hejtmana dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými
závazky u akce „Posouzení analýzy rizik“ ve výši 200 tis. Kč. V rámci odboru kultury a památkové péče
dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 416 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s poskytnutím
účelového neinvestičního příspěvku na archeologický výzkum germánského naleziště pro Muzeum
Kroměřížska. V rámci odboru stavebního řádu a životního prostředí dochází k zapojení finančních prostředků
ve výši 10 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s výdaji na úhradu likvidace havárií dle směrnice
SM/79/02/16, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro
ochranu jakosti vod ZK. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení finančních
prostředků ve výši 87 228,11 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s přesuny závazků finančně krytých
rozpočtem roku 2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021 u závazných ukazatelů „Dopravní
obslužnost – linková doprava“ a „Dopravní obslužnost – drážní doprava“. V rámci odboru investic dochází
k přesunu finančních prostředků na rok 2021 v celkové výši 3 685 tis. Kč na zajištění finančního krytí
investičních akcí u závazných ukazatelů „Správa majetku ZK – nemocnice“ a „UH nemocnice – investiční
akce“. V rámci odboru školství, mládeže a sportu dochází k zapojení finančních prostředků ve výši
63,13 tis. Kč poskytnutých z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z OP Přeshraniční spolupráce 2014+ pro
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – projekt „Úcta, hrdost, odbornost“. V rámci odboru projektového
řízení dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 72,60 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti
s úhradou závazku za právní posouzení u závazného ukazatele „Projekty ve zdravotnictví“. V rámci odboru
sociálních věcí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 661,05 tis. Kč do rozpočtu roku 2021
v souvislosti s přijatou účelovou neinvestiční dotací z MPSV ČR na zajištění okamžité pomoci v souladu
s mimořádnou situací – pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů.
Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku
2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u projektu „Spolufinancování GŘ HZS ČR“ ve
výši 5 100 tis. Kč a u akce „Individuální podpora KH“ ve výši 5 000 tis. Kč. V rámci odboru stavebního řádu a
životního prostředí dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 467,80 tis. Kč z roku 2020 do rozpočtu
roku 2021 u závazného ukazatele „Podpora ekologických aktivit v kraji“. V rámci odboru sociálních věcí
dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u závazného
ukazatele „Individuální podpora – SOC“.

RZK/0014/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 14 610,33 tis. Kč a navýšení výdajů o 49 262,36 tis. Kč v rámci
Fondu ZK, odboru projektového řízení a navýšení výdajů odboru kultury a památkové péče o 209 tis. Kč
v souvislosti se zajištěním financování projektů spolufinancovaných z EU, SR a jiných programů, a to
v návaznosti na schválený dodatek investičního záměru, schválený projektový rámec akce, změny struktur
nákladů investičních akcí a posun financování projektů. Tyto změny byly schváleny RZK v období od 19. 10.
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2020 do 9. 12. 2020. Na základě těchto změn dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu roku 2020
do rozpočtu roku 2021 ve výši 5 371 tis. Kč a část zdrojů financování ve výši 29 490,03 tis. Kč se přesunuje
z let 2022 - 2023 do roku 2021.

RZK/0015/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 4 064,54 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového
řízení u akce „SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny“ za účelem zajištění jejího financování
dle schvalovaného projektového záměru v souvislosti s vyhlášenou výzvou Národní sportovní agentury
č. 12/2020 Programu č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. Jde o návratnou finanční
výpomoc investiční. Saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 4 064,54 tis. Kč je kryto převodem výdajů z akce
„Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce jsou 5 906 tis. Kč. Předpokládané příjmy
v podobě dotace z NSA činí 4 064 tis. Kč, podíl ZK 0 Kč a podíl PO 1 842 tis. Kč.

RZK/0016/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021
v celkové výši 295 371,07 tis. Kč a úpravu příjmů, výdajů rozpočtu roku 2021. Především dochází k přesunu
závazků finančně krytých rozpočtem roku 2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021.
Z toho v rámci odboru Kancelář ředitele dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021
v souvislosti s nevyplacenými závazky u akcí „KÚ – DHIM a DDHM“, „KÚ – spotřební materiál“ a „KÚ - služby
pro úřad“ v celkové výši 375,99 tis. Kč. V rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu závazků
z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u akcí „Transfery ostatní“,
„Spoluúčast na akcích“, „ZZK – věcné výdaje“, „Audiovizuální zpravodajství“ a „Propagace a marketing“
v celkové výši 285,80 tis. Kč. V rámci odboru ekonomického dochází k zapojení finančních prostředků ve výši
82,49 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky na výkupy pozemků a ostatních
nemovitostí. V rámci odboru dopravy a silničního hospodářství dochází k zapojení finančních prostředků ve
výši 3 408,10 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s přesuny závazků finančně krytých rozpočtem roku
2020, přičemž jejich úhrada proběhne v roce 2021 u závazných ukazatelů „Transfery ostatní“ v souvislosti
s poskytnutím úvěru společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK a dále u ukazatele „Mimořádné výdaje“
v souvislosti s vrácením mylné platby městu Kroměříž za úhradu pokut z přetížených vozidel. V rámci odboru
investic dochází k přesunu finančních prostředků na rok 2021 v celkové výši 14 918,79 tis. Kč na zajištění
finančního krytí investičních akcí v souvislosti s nevyplacenými závazky rozpočtu 2020. V rámci odboru
zdravotnictví dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 25 337,74 tis. Kč v souvislosti s neproplacenými
závazky z rozpočtu 2020. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k zapojení finančních
prostředků ve výši 1 078,49 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 v souvislosti s úhradou závazků z rozpočtu 2020
u závazného ukazatele „Konzultační a technická pomoc“. V rámci odboru projektového řízení dochází
k zapojení finančních prostředků ve výši 27 464,35 tis. Kč u závazného ukazatele „Projekty ve zdravotnictví“.
Ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu závazků z rozpočtu roku
2020 do rozpočtu 2021 v souvislosti s nevyplacenými závazky u akce „Individuální podpora KH“ ve výši
184,10 tis. Kč. V rámci kultury a památkové péče dochází k zapojení finančních prostředků ve výši
12 466,80 tis. Kč z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u závazných ukazatelů „Kulturní akce“, „Individuální
podpora – KUL“, Individuální podpora – Památky“ a „Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK“. V rámci
odboru strategického rozvoje kraje dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 189 445,87 tis. Kč
v souvislosti s neproplacenými závazky projektů a programů z rozpočtu 2020. V rámci odboru školství,
mládeže a sportu dochází k zapojení finančních prostředků ve výši 4 729,50 tis. Kč v souvislosti
s neproplacenými závazky projektů a programů z rozpočtu 2020. V rámci přesunů z rozpočtu roku 2020 do
rozpočtu roku 2021 dochází také k zapojení nevyčerpaných výdajů u projektů a akcí Fondu ZK v rámci
rozpočtu odboru Kancelář hejtmana v celkové výši 4 792,98 tis. Kč, v rámci odboru sociálních věcí v celkové
výši 601,89 tis. Kč, v rámci odboru kultury a památkové péče v celkové výši 5 485,03 tis. Kč, v rámci odboru
školství, mládeže a sportu v celkové výši 1 872,89 tis. Kč a v rámci odboru stavebního řádu a životního
prostředí v celkové výši 1 013,35 tis. Kč, v rámci odboru strategického rozvoje kraje v celkové výši
1 826,91 tis. Kč a to do akce „Fond ZK – ostatní výdaje“.
V rámci úpravy příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021 dochází u odboru sociálních věcí k navýšení příjmů a
výdajů o dotaci z MPSV ČR (UZ 13305) v celkové výši 180 567,81 tis. Kč. V rámci odboru projektového řízení
dochází k úpravě příjmů a výdajů ve výši 10,34 tis. Kč u projektu „Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území ZK“. U odboru ekonomického dochází k zapojení příjmů z prodeje pozemků a
ostatních nemovitostí v celkové výši 12 612,09 tis. Kč a jejich využití na vyplacení výdajů spojených s výkupy
pozemků. V rámci odboru Kancelář ředitele dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK
o 12 999,70 tis. Kč o příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dále k přesunu finančních
prostředků ve výši 700 tis. Kč na zajištění finančního krytí odměn a příslušenství odměn zastupitelů ZK v roce
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2021. V rámci odboru strategického rozvoje kraje dochází k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ZK
o 3 938,77 tis. Kč na financování projektů globálního grantu Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

RZK/0017/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru Kancelář
hejtmana u akce "Transfery ostatní" z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí účelové investiční
dotace pro Horskou službu ČR, o. p. s.

RZK/0018/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1 158 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
Kancelář ředitele z nevyčerpaných výdajů rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 u akce "Výměna
venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21". Jedná se
o zapojení rozpočtem 2020 finančně krytých, ale z časových důvodů přesunutých závazků vztahujících se
k investičnímu záměru.

RZK/0019/2021
Rozpočtové opatření řeší převod výdajů ve výši 3 611 tis. Kč z rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení
na odbor školství, mládeže a sportu. Převáděné výdaje souvisí se zajištěním financování 3 projektů z oblasti
školství v rámci vyhlášené výzvy z Operačního programu Přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ.
Konkrétně jde o níže uvedené projekty, které budou realizovat školy - příspěvkové organizace Zlínského kraje:
- projekt Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť s názvem "Distanční výuka bez hranic Zlín - Partizánske",
- projekt Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín s názvem "Online vzdělávání a
tvorba vzdělávacích programů zdravotnických oborů na SZŠ a VOŠZ Zlín a SZŠ Prievidza",
- projekt Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště s názvem "3D vizualizace a
společná výuka".
Předfinancování neinvestičních výdajů těchto projektů je řešeno navyšováním/snižováním příspěvku na
provoz v jednotlivých letech jejich realizace z rozpočtu OŠMS. Převáděné výdaje slouží k pokrytí vzniklého
salda v rozpočtu OŠMS. Zdrojem převáděných výdajů ve výši 3 611 tis. Kč je akce „Financování krajských
rozvojových projektů“. Celkem dochází v letech 2021 – 2024 k navýšení příspěvku na provoz o 835 tis. Kč.
Podrobný popis předmětných projektů je ve schvalovaných projektových rámcích. Za všechny 3 projekty jsou
celkové přepokládané výdaje ve výši 9 678 tis. Kč, předpokládaná dotace z programu INTERREG činí
8 710 tis. Kč a vlastní zdroje činí 968 tis. Kč.

RZK/0020/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů odboru projektového řízení o 231,11 tis. Kč u akce „Přípolož
chráničky optického kabelu Otrokovice-Vizovice“. Důvodem předmětného navýšení je zajištění financování
přípravných prací (zpracování projektové dokumentace ve stupni studie) akce přípolože HDPE trubek v rámci
modernizace tratě Otrokovice – Vizovice, jejichž vypracování je nezbytné pro stanovení základních parametrů
projektu – finančních, časových a technických. Finanční prostředky jsou převáděny ze závazného ukazatele
„Financování krajských rozvojových projektů“.

RZK/0021/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic z důvodu převodu nevyčerpaných finančních
prostředků v celkové výši 1 319,56 tis. Kč z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 na zajištění finančního
krytí akcí v oblasti školství a zdravotnictví, a to:
- SŠ gastronomie a obchodu Zlín - výměna výplní otvorů
- Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce elektroinstalace
- SŠPHZ Uherské Hradiště - odstranění havarijního stavu střechy
- OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace
- UHN - rekonstrukce kuchyně

RZK/0022/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 33 663,01 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských –
Vybudování depozitářů a expozic“. Tyto finanční prostředky se použijí k následujícím úpravám výdajů a příjmů
v roce 2021:
a) navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 6 755 tis. Kč,
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b) snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 6 551 tis. Kč,
c) snížení výdajů v podobě investičního příspěvku o 4 519 tis. Kč,
d) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o 22 816 tis. Kč,
e) snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 17 160 tis. Kč.
Vzniklé saldo ve výši 1 997,99 tis. je kryto z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. Důvodem
těchto změn je navýšení objemu stavebních prací a aktualizace obdržených a předpokládaných plateb dotace
z IROP. V rámci této akce dochází k navýšení celkových nákladů o 2 000 tis. Kč, podílu ZK o 1 998 tis. Kč a
podílu PO o 2 tis. Kč. Předpokládaná celková výše dotace z IROP se nemění.

RZK/0023/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 v rámci Fondu ZK,
odboru projektového řízení u následujících akcí:
- „14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra“ ve výši 2 137,23 tis. Kč. V souvislosti se
schvalovanou Změnou struktury nákladů č. 1 dochází v 2021 k zapojení výdajů v podobě investičního
příspěvku ve výši 943 tis. Kč, účelového příspěvku na provoz ve výši 130 tis. Kč, návratné finanční
výpomoci investiční ve výši 873 tis. Kč a návratné finanční výpomoci neinvestiční ve výši 191 tis. Kč. Saldo
v rozpočtu ZK ve výši 0,23 tis. Kč vzniklé z důvodu zaokrouhlení na tis. mezi roky ve struktuře nákladů je
převáděno na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce, podíl PO, podíl ZK
a příjmy v podobě předpokládané dotace se nemění.
- „14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“ ve výši 453,58 tis. Kč. Zapojované finanční
prostředky se použijí k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku. Důvodem těchto změn je posun
dokončení projektové dokumentace a její úhrady na začátek roku 2021. V rámci této akce nedochází ke
změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z OPŽP ani podílu ZK.

RZK/0024/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 20 903,20 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích“. Z těchto zapojovaných finančních prostředků se částka 20 229,20 tis Kč
použije k následujícím úpravám výdajů a příjmů v roce 2021:
a) navýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 558 tis Kč,
b) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 759 tis. Kč,
c) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 3 184 tis. Kč,
d) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o částku 16 717 tis. Kč,
c) navýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 988,80 tis. Kč.
Zbylá částka ve výši 674 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2022. Důvodem těchto změn je časový posun
ukončení stavebních prací a dodávky interiérového vybavení a související přeskupení předpokládaných plateb
dotace z IROP v letech 2021 a 2022. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů,
předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0025/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 3 799,75 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
- rekonstrukce budov B, C“. V souvislosti se schvalovanou Změnou struktury nákladů č. 3 dochází v 2021 ke
snížení investičního příspěvku o 6 055,30 tis. Kč a zvýšení návratné finanční výpomoci investiční
o 3 800 tis. Kč. Zároveň dochází ke snížení celkových výdajů akce o 6 055,05 tis. Kč a tato částka se převádí
na akci „Financování krajských rozvojových projektů“. Celkové náklady akce se snižují o 6 055 tis. Kč. Podíl
ZK se snižuje o 6 055 tis. Kč, podíl PO a příjmy v podobě předpokládané dotace z IROP se nemění.

RZK/0026/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů v celkové výši 5 601 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového
řízení za účelem zajištění financování dvou akcí dle schvalovaných projektových záměrů v souvislosti
s vyhlášenou výzvou Národní sportovní agentury č. 12/2020 Programu č. 162 52 - Regionální sportovní
infrastruktura 2020 – 2024. Jedná se o poskytnutí návratných finančních výpomocí investičních na níže
uvedené akce, jejichž vratky budou realizovány v roce 2022":
- „DD Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity v areálu“ ve výši 2 119 tis. Kč
- „Gymnázium Valašské Meziříčí - rekonstrukce sportovního hřiště“ ve výši 3 482 tis. Kč.
Celkové náklady obou akcí jsou 8 639 tis. Kč. Předpokládané příjmy v podobě dotace z NSA činí 6 047 tis. Kč,
podíl ZK 0 Kč a podíl PO 2 592 tis. Kč.
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RZK/0027/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 16,55 tis. Kč na základě
smlouvy o zřízení práva stavby „Zázemí sportovního klubu Kolokroužek Zlín, z . s.
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