ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0288-21Z-P01

Informace o provedených rozpočtových opatření schválených Radou ZK
od 8. 2. 2021 do 29. 3. 2021

RZK/0028/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 23 671,40 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj
areálu na Ploštině“. Z těchto zapojovaných finančních prostředků se částka 23 603 tis. Kč použije
k následujícím úpravám výdajů v roce 2021:
a) navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 13 332 tis. Kč,
b) navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci – investiční o částku 10 271 tis. Kč.
Částka ve výši 68 tis. Kč se převádí k čerpání do roku 2022. Zbylá částka ve výši 0,40 tis. Kč se převádí na
akci „Financování krajských rozvojových projektů“.
Důvodem těchto změn je časový posun zahájení stavebních prací a souvisejících aktivit (TDI, AD). V rámci
této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.

RZK/0029/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do rozpočtu roku 2021
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení v celkové výši 27 804,05 tis. Kč v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení,
Pod Vodojemem, Zlín“; SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták), Programu Ministerstva
kultury (14|15 BAŤŮV INSTITUT – zabezpečení objektů), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK, Implementace krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání ZK), Operačního programu Zaměstnanost (Strategické dokumenty Zlínského kraje, Ohrožené děti
a mládež ve Zlínském kraji II, Strategické řízení a chytrá správa ve ZK, Strategické řízení a přívětivý úřad,
Chytrá péče Zlínský kraj, Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb
ve ZK, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK), Operačního programu Potravinové a materiální
pomoci (Obědy do škol ve Zlínském kraji III, Obědy do škol ve Zlínském kraji IV) a Programu Interreg V-A SRČR (Regionální poradenské centrum).
Do rozpočtů jednotlivých projektů se v roce 2021 zapojují finanční prostředky v celkové výši 27 730,65 tis. Kč,
částka ve výši 2,40 tis. Kč se zapojuje na závazný ukazatel „Financování krajských rozvojových projektů“ a
část zdrojů financování ve výši 71 tis. Kč se přesouvá do dalších let.

RZK/0030/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic v rámci akce „SPZ Holešov“ ve výši 4 669,29 tis. Kč,
kdy dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021 na zajištění
finančního krytí závazků z roku 2020.

RZK/0031/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o finanční
prostředky v celkové výši 912 161,06 tis. Kč poskytnuté z MŠMT ČR na přímé vzdělávací výdaje škol pro RgŚ
(911 045,06 tis. Kč) a dotaci pro Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín na podporu přípravy sportovních talentů
na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou (1 116 tis. Kč). Dále dochází k zapojení
vratky z dotace na projekt v rámci OP VVV od SPŠ a OA Uherský Brod (33,76 tis. Kč).

RZK/0032/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku
2021 odboru investic v celkové výši 1 065 tis. Kč na zajištění finančního krytí akcí v sociální oblasti::
- Domov pro seniory Napajedla – oprava podlahy dle změny struktury investičního záměru č. 1634/100/04/2001/02/21/S ve výši 35 tis. Kč
- Domov pro seniory Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení sestra-klient dle dodatku č. 1 investičního
záměru č. 1674/100/07/20- 01/01/21 ve výši 1 030 tis. Kč.
Dále dochází ke změně financování investiční akce „SSL Uherské Hradiště – DS Buchlovice - rekonstrukce
výtahu dle předkládaného investičního záměru č. 1717/100/01/21. Investiční záměr a dodatek investičního
záměru byl předložen Radě ZK dne 8. 2. 2021 ke schválení.
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RZK/0033/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši Kč 5 430 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru
investic v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím v roce 2021:
- investiční záměr č. 1719/170/01/20 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. – Výměna hydraulických výtahů
(3 840 tis. Kč)
- investiční záměr č. 1718/170/01/21 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. - Rekonstrukce dorozumívacího
zařízení" (1 518 tis. Kč)
- technické zhodnocení "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – odsávaní a chlazení místnosti centrifug v
budově OKB (72 tis. Kč)
Radě ZK byla dne 8. 2. 2021 předložena Změna Plánu oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského
kraje pronajatého nemocnicím na rok 2021.

RZK/0034/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu odboru Kancelář ředitele v celkové výši 544,90 tis. Kč na platy
zaměstnanců a příslušenství z důvodu navýšení počtu zaměstnanců od 1. 4. 2021 o 1 zaměstnance.
Navýšené finanční prostředky se přesouvají z odboru ekonomického, z Ostatních výdajů odborů.

RZK/0035/2021
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a následně přesun
do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 13 051,73 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce UHN – Rekonstrukce
objektu 14 v souvislosti s dodatkem č. 5 investičního záměru č. 1497/170/02/19-05/01/21.
- navýšení výdajů celkem o 7 892 tis. Kč v rámci Fondu ZK – odboru projektového řízení u akce
„Uherskohradišťská nemocnice – Rekonstrukce objektu 14“ a úprava finančních prostředků na příslušných
účelových znacích. Důvodem těchto změn je navýšení předpokládaných nákladů za fotovoltaickou část dle
dokončené projektové dokumentace a dotace z EU v souvislosti se schválením projektové žádosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Celkové předpokládané náklady akce v rámci projektu OPŽP se
navyšují o 2 523 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z OPŽP se snižují o 44 tis. Kč a podíl ZK se
navyšuje o 2 567 tis. Kč. Dodatek uvedeného investičního záměru byl předložen Radě ZK dne 8. 2. 2021 ke
schválení.

RZK/0036/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z MF ČR ve výši 10 000 tis. Kč na pokrytí
prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Zlínským krajem v rámci řešení krizové situace,
realizovaná běžnými i investičními výdaji v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 5. října 2020 na základě Usnesení vlády ČR ze dne
30. září 2020 č. 957 a publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 391/2020 a následně přijatými usneseními
vlády ČR byl prodloužen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Poskytnuté prostředky mohou být použity na
opatření s čl. 3 bodem 1 Přílohy k usnesení vlády č. 1054.

RZK/0037/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 822,74 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 na základě výzvy velitele zásahu
v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích dle rozhodnutí č.j. MF-1946/2021/1201-3 za období
1. 1. 2020 – 31. 3. 2020.

RZK/0038/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 27 552,99 tis. Kč v souvislosti s finančním
vypořádáním dotací ze státního rozpočtu za rok 2020. Jedná se o účelové dotace, které zůstaly nedočerpány
na účtech Zlínského kraje nebo byly vráceny příjemci zpět na účty Zlínského kraje a tyto musí být odvedeny
zpět do státního rozpočtu. Jedná se o vratky účelových dotací:
- Ministerstvo financí:
• Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši
273,44 tis. Kč
- Ministerstvo kultury:
• Veřejné informační služby knihoven - investice ve výši 1 tis. Kč
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- Ministerstvo zdravotnictví:
• Ostatní zdravotnické programy - neinvestice ve výši 10,35 tis. Kč
• Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši
14 006,33 tis. Kč
- Ministerstvo práce a sociálních věcí:
• Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi
ve výši 5 677,59 tis. Kč
• Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a §
103) ve výši 2 345,17 tis. Kč
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• Podpora vzdělávání cizinců ve školách ve výši 23,18 tis. Kč
• Dotace pro soukromé školy ve výši 176,97 tis. Kč
• Podpora výuky plavání v ZŠ ve výši 1 569,44 tis. Kč
• Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních,
středních školách a konzervatořích ve výši 2 706,48 tis. Kč
• Přímé náklady na vzdělávání ve výši 690,50 tis. Kč
• Podpora zavádění diagnostických nástrojů ve výši 44,05 tis. Kč
• Projekty romské komunity ve výši 28,49 tis. Kč
Dále dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků Zaměstnaneckého fondu ZK roku 2020 ve výši
9 701,47 tis. Kč a Fondu ZK ve výši 2 569,43 tis. Kč do rozpočtu roku 2021. Dochází také k přesunu finančních
prostředků z Fondu ZK – ostatní výdaje ve výši 45,87 tis. Kč na provedení vratky poplatku za odběr
podzemních vod, zapojení vratky dotace dle §14 odst. 3 zák. 218/2000 z Ministerstva kultury ČR ve výši
7,90 tis. Kč a platby z roku 2020 ve výši 0,01 tis. Kč.

RZK/0039/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančního příspěvku z Ministerstva zdravotnictví přijatého dle rozhodnutí
OKP/14/1112/2021 o poskytnutí jednorázového neinvestičního finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR
do rozpočtu odboru zdravotnictví na úhradu náhrad nařízené pracovní povinnosti studentům a žákům,
ostatních náhrad a povinných odvodů v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve změně některých předpisů, byl poskytnut jednorázový příspěvek ve výši 2 622,01 tis. Kč
určený na úhradu výše uvedených náhrad a povinných odvodů spojených s výkonem pracovní povinnosti
nařízené žákům a studentům vybraných studijních programů a oborů v době nouzového stavu za období od
12. října 2020 do 16. prosince 2020.

RZK/0040/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 3,68 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce“. Tyto finanční prostředky se použijí ke
snížení příjmů v roce 2021 v podobě vratky návratné finanční výpomoci. Důvodem je dosažení úspory INV
výdajů v souvislosti s vysoutěžením dodávky strojního vybavení. V rámci této akce dochází ke snížení
celkových nákladů a předpokládané výše dotace z OP Interreg o 3 tis. Kč, podíly ZK a PO se nemění.

RZK/0041/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021 v celkové
výši 28 721 tis. Kč u projektů realizovaných odborem projektového řízení v rámci Fondu ZK.
U projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (ORG 8258) se převáděné
finanční prostředky ve výši 6 481 tis. Kč použijí v roce 2021 ke snížení příjmů v podobě plánovaných vratek
NFV. Tyto vratky NFV příspěvkové organizace vrátily koncem roku 2020. Dále dochází k zapojení
nedočerpaných prostředků ve výši 1,53 tis. Kč u projektů „SMUH – Knihovní systém pro PO v resortu kultury“,
„SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly“ a „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, a to na
závazný ukazatel „Financování krajských rozvojových projektů“. Jedná se úspory vzniklé při realizaci těchto
akcí. V rámci projektů spolufinancovaných z OP Interreg V-A SR-ČR (ORG 8331) budou finanční prostředky
ve výši 2 765,02 tis. Kč použity na snížení příjmů v podobě plánovaných vratek NFV (z důvodu jejich
nedočerpání v roce 2020 a dřívějšímu vrácení NFV oproti předpokladu) a finanční prostředky ve výši
15,74 tis. Kč se převádějí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“ (kurzové rozdíly při přeposlání
dotací příspěvkovým organizacím). V rámci akce „Financování krajských rozvojových projektů“ dochází
k zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků roku 2020 do roku 2021 ve výši 19 376,32 tis. Kč.
U projektů spolufinancovaných z programu Erasmus+ (ORG 8351) dochází k zapojení nevyčerpaných
prostředků v celkové výši 81,40 tis. Kč. Z toho u projektu „The SIP Project“ dochází k vypořádání záporného
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salda z roku 2020 ve výši 496,19 tis. Kč, které vzniklo z důvodu neobdržení doplatku dotace v roce 2020 od
vedoucího partnera projektu. V návaznosti na předloženou Závěrečnou zprávu a žádost o doplatek dochází
v roce 2021 u tohoto projektu k zapojení příjmů ve výši 415,60 tis. Kč a vzniklý rozdíl ve výši 80,59 tis. Kč je
krytý převodem prostředků z akce „Financování krajských rozvojových projektů“. U projektu „The SENSE“
dochází k zapojení nevyčerpaných výdajů ve výši 577,59 tis. Kč z roku 2020 do roku 2021.

RZK/0042/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v celkové výši
19,35 tis. Kč na základě stanovení vratek z dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2014+. Jedná se o OA a VOŠ ekonomickou Zlín ve výši 15,98 tis. Kč a SUPŠ Valašské Meziříčí ve výši
3,38 tis. Kč.

RZK/0043/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu ve výši 40 tis. Kč, kdy dochází
ke změně neinvestičních příspěvků na investiční pro ZŠ při dětské léčebně Luhačovice na zakoupení serveru.

RZK/0044/2021
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun v rámci rozpočtu odboru investic v celkové výši 5 460 tis. Kč na zajištění financování investiční akce
„MRV – kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa“ na základě investičního záměru
č. 1729/090/01/21
- přesun ve výši 2 250 tis. Kč na zajištění akce „Muzeum regionu Valašsko – rekonstrukce zámku Vsetín III.
etapa a „Rekonstrukce Čiperovy vily“ a „SUPŠ Uherské Hradiště - bezbariérová škola a nové zázemí pro
odbornou výuku
- přesun nevyčerpaných prostředků rozpočtu odboru investic roku 2020 do rozpočtu roku 2021 ve výši
24 tis. Kč na zajištění investiční akce „MRV – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“
dle dodatku č. 1 investičního záměru č. 1686/090/09/20-01/02/21
Investiční záměr, dodatek investičního záměru a zařazení investičních akcí do Plánu přípravy byl předložen
do Rady ZK dne 22. 2. 2021 ke schválení.

RZK/0045/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v roce 2021 ve výši 540 tis. Kč v rámci odboru
Kancelář hejtmana ze závazného ukazatele "Propagace a marketing" na ukazatel "Vydávání krajského
periodika" a výši 4 500 tis. Kč v rámci odboru ekonomického ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje odborů“
do rozpočtu ZK následujících let v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na vydávání krajského
periodika "Magazín 21" na roky 2021 - 2025.

RZK/0046/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů ve výši 3 000 tis. Kč v rámci odboru sociálních věcí
o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zabezpečení výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle rozhodnutí č.j. MPSV-2021/16548213/1.

RZK/0047/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 8 287,20 tis. Kč v rámci
odboru Kancelář hejtmana o účelové neinvestiční dotace z kapitoly VPS z MFČR na úhradu nákladů spojených
s poskytnutím věcné a osobní pomoci v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích dle rozhodnutí
č.j. MF-3545/2021/1201-3, MF-3662/2021/1201-3 a MF-3558/2021/1201-3. Dále opatření řeší přesun
finančních prostředků ve výši 2 111,10 tis. Kč z neinvestičních do investičních transferů v rámci akce "Krizové
řízení" v souvislosti s nákupem 34 ks čističů vzduchu a 11 ks ozonových boxů z důvodu realizace krizových
opatření v rámci krizového stavu COVID_19.

RZK/0048/2021
Rozpočtové opatření č. RZK/0048/2021 řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků
jednotlivých odborů Krajského úřadu.
Z toho u odboru ekonomického dochází k úpravě příjmů a výdajů ve výši 4 910,81 tis. Kč u daňové povinnosti
kraje na základě Přiznání k dani z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období 2020. Dále dochází k zapojení příjmů z prodeje majetku
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ve výši 10,67 tis. Kč a jejich využití ve výdajích na navýšení závazného ukazatele „Výkupy pozemků a ostatních
nemovitostí“. U odboru stavebního řádu a životního prostředí dochází k přesunu finančních prostředků ve výši
45,87 tis. Kč u závazného ukazatele „Vratky poplatků za vodu“ v souvislosti s vrácením neoprávněně
obdržených prostředků za odběr podzemní vody. Celní úřad pro ZK zažádal o vrácení. U odboru investic
dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 1 392,78 tis. Kč do rozpočtu odboru ekonomického na pokrytí
daňové povinnosti DPH – prodej pozemku společnosti POKART. U odboru Kancelář ředitele dochází
k navýšení příjmů za náhrady škod od pojišťoven o 450 tis. Kč a jejich využití k navýšení výdajů rozpočtu
odboru školství, mládeže a sportu na závazný ukazatel „Příspěvky PO – školství“ v souvislosti s pojistnou
událostí na Gymnáziu Valašské Klobouky – poškozená střešní krytina. V rámci Fondu ZK odboru projektového
řízení dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 11,56 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů u akce
„Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“ z důvodu zajištění krytí povinné publicity projektu.
Rozpočtové opatření dále řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021
v celkové výši 2 254,49 tis. Kč v rámci Fondu ZK. Z toho u projektů realizovaných odborem projektového řízení
spolufinancovaných z IROP budou finanční prostředky ve výši 20,53 tis. Kč použity na snížení příjmů v podobě
plánovaných vratek NFV (z důvodu jejich nedočerpání v roce 2020 oproti předpokladu) a prostředky ve výši
0,20 tis. Kč se převádějí na akci „Financování krajských rozvojových projektů“ (úspory při realizaci a
zaokrouhlovací rozdíly na položkách rozpočtu). Dále se v rámci odboru projektového řízení převádí z roku
2020 do roku 2021 nevyčerpané prostředky ve výši 30,25 tis. Kč u projektu „MJVM – Hrad Malenovice –
revitalizace památky“ a finanční prostředky ve výši 2 203,50 tis. Kč u projektu „SS Vsetín – DZR Valašské
Meziříčí“.

RZK/0049/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 387,48 tis. Kč o účelovou
neinvestiční dotaci z kapitoly VPS na pokrytí nákladů za poskytnutí věcné a osobní pomoci, vzniklé v letech
2015 - 2018 pro Vojenský technický ústav, s.p. na základě výzvy velitele zásahu při řeší mimořádné události
po výbuších munice v areálu ve Vlachovicích – Vrběticích dle rozhodnutí č.j. MF-5092/2021/1201-3.

RZK/0050/2021
Rozpočtovým opatřením dochází k zapojení výdajů v celkové výši 4 997 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení u akcí:
- „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy VI“
- „Střední odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III“
- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup učebních pomůcek V“
Jedná se o zapojení návratných finančních výpomocí, jejichž vratky jsou očekávány v roce 2022. K výše
uvedeným změnám dochází z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaných investičních záměrů a
připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2021. Saldo
v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků rozpočtu ZK.

RZK/0051/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 260 tis. Kč v rámci odboru
Kancelář hejtmana o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR do Fondu ZK na zvýšení ochrany
veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů dle rozhodnutí
č.j. MV-322272-1/OBP-2021. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v rámci Fondu
ZK z akce "Individuální podpora KH" na akci "Fond ZK - ostatní výdaje" a v rámci rozpočtu odboru Kancelář
hejtmana k navýšení prostředků ve výši 500 tis. Kč u závazného ukazatele "Transfery ostatní" na finanční
zajištění žádosti o schválení z Klubu českých turistů.

RZK/0052/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů i výdajů rozpočtu odboru stavebního řádu a životního prostředí
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR v celkové výši 57 tis. Kč na proplacení
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – vlkem.

RZK/0053/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a výdajů rozpočtu
odboru ekonomického ve výši 20,26 tis. Kč v v souvislosti s vratkou dotace v rámci OP VVV (Střední
průmyslová škola Zlín - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005340).
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RZK/0054/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 8 023 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení
u akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů“ z důvodu změny osoby
investora z příspěvkové organizace na ZK dle schvalovaného dodatku IZ č. 1 a v souvislosti s vyhlášenou
výzvou MPSV č. 6 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do Programu 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.
Zdrojem zapojovaných výdajů do rozpočtu Fondu ZK jsou navýšené příjmy odboru sociálních věcí, a to formou
navýšení odvodu z Fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště o 8 023 tis. Kč.
Předpokládané celkové náklady projektu pro MPSV jsou 8 360 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace
z MPSV činí 3 000 tis. Kč, podíl PO činí 337 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 5 023 tis. Kč. Z důvodu, aby bylo
možno realizovat následující nezbytné přípravné a realizační kroky před případným schválením projektové
žádosti, je do rozpočtu ZK zapojován do výdajů celý předpokládaný podíl ve výši 8.023 tis. Kč. V případě
schválení projektové žádosti v průběhu roku 2021 bude formou dodatku IZ nebo Změnou struktury IZ ponížen
podíl zdrojů ZK na nižší nezbytnou úroveň nepokrytou dotací z MPSV, a to formou snížení nařízeného odvodu
z fondu investic a schválená dotace bude zapojena do rozpočtu ZK.

RZK/0055/2021
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic („Pronájem majetku ZK –
nemocnice“ a „Správa majetku ZK – nemocnice“) ve výši 146,24 tis. Kč na základě snížení nájmu nemovitostí
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.

RZK/0056/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 77,89 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2020
v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení u akce “SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Rozvoj inovačního
potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a
rozšíreniu spolupráce s MSP“. Tyto finanční prostředky se použijí ke snížení příjmů v roce 2021 v podobě
vratky návratné finanční výpomoci. Důvodem je dosažení úspory INV výdajů v souvislosti s vysoutěžením
dodávky strojního vybavení. V rámci této akce dochází ke snížení celkových nákladů o 77 tis. Kč,
předpokládané výše dotace z OP Interreg o 70 tis. Kč a podílu PO o 7 tis. Kč. Výše podílu ZK se nemění.

RZK/0057/2021 - STORNOVÁNO
RZK/0058/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční dotace v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika - programové období 2014-2020 na projekt „Toulky po naftařském příhraničí“
ve výši 1 126,19 EUR pro příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí.

RZK/0059/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru investic ve výši 27 tis. Kč, kdy dochází ke změně
neinvestičního příspěvku na investiční pro příspěvkovou organizaci ZK na zajištění finančního krytí akce
"14/15 Baťův institut - Obnova systému MaR 14 a 15".

RZK/0060/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků odboru stavebního řádu a životního prostředí v rámci
Programu RP 17-21 „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“ ve výši 1 405,40 tis. Kč z běžných do
kapitálových výdajů, přesun finančních prostředků na položky rozpočtové skladby podle konečných příjemců
dotace. Dále dochází k přesunu finančních prostředků z tohoto programu RP 17-ve výši 140,10 tis. Kč na
navýšení rozpočtu programu RP 08-21 „Program na podporu včelařů“ a přesun nevyčerpané částky 2 808 tis.
Kč na akci „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0061/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů
Krajského úřadu.
Z toho u odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu výdajů ve výši 290 tis. Kč ze závazných ukazatelů
„Zahraniční vztahy“, „Integrace cizinců“ a „Národnostní problematiky“ na závazný ukazatel „Transfery ostatní“
v souvislosti s poskytnutím podpory vybraným subjektům. U odboru stavebního řádku a životního prostředí
dochází z důvodu organizační změny od 01. 04. 2021 k přesunu částky ve výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu
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odboru stavebního řádu a životního prostředí do rozpočtu odboru Kancelář ředitele a k zapojení příjmů a
výdajů v oblasti hodnocení ekologických rizik ve výši 145,20 tis. Kč. Dále dochází u odboru dopravy a silničního
hospodářství k úpravě výše příjmů z příspěvků od obcí na dopravní obslužnost ve výši 44,50 tis. Kč v souladu
s vyhláškou č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu
z DPH a daní z příjmů, kde je v příloze vyčíslen závazný počet obyvatel Zlínského kraje. U odboru zdravotnictví
dochází k zapojení dotací z Ministerstva zdravotnictví ČR jako jednorázového příspěvku na úhradu povinných
odvodů k náhradám za výkon pracovní povinnosti nařízení v období od 12. 10. 2020 do 16. 12. 2020 ve výši
348,88 tis. Kč a ve výši 4 714,64 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK na třetí vozidlo pro MU a
dále k zapojení finančních prostředků ve výši 60. tis. Kč z vybraných pokut do příjmů ZK.
Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve Fondu Zlínského kraje v celkové výši
2 871,51 tis. Kč. Z toho u odboru kultury a památkové péče dochází k přesunu prostředků ve výši 1 000 tis.
Kč z „Individuální podpory – Památky“ na závazný ukazatel „Památky“ z důvodu podpory vyššího počtu
předložených projektů na obnovu památek ve ZK. U odboru Kancelář hejtmana dochází k přesunu finančních
prostředků ve výši 997,40 tis. Kč z investičních do neinvestičních transferů závazného ukazatele „Program –
Dotace pro JSDHO ZK“ dle žádostí o poskytnutí dotace z Programu RP12-21. Dále dochází u odboru
projektového řízení k navýšení příjmů ve výši 116,01 tis. Kč u projektu „The school Improvement Partnership
Project“ v rámci programu Erasmus+ jako doplatku dotace proplacené partnerem projektu Learning Plus UK
Data Ltd. z Velké Británie v měně EUR. Vzniklé saldo se převádí na ukazatel „Financování krajských
rozvojových projektů“. U odboru strategického rozvoje kraje dochází k přesunu finančních prostředků ve výši
758,10 tis. Kč (úspora v rámci RP 11-21 BESIP ZK) do závazného ukazatele „Fond ZK – ostatní výdaje“.

RZK/0062/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení dotace ze státního rozpočtu z programu "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2021" ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu Zlínského kraje 2021. Dotace byla poskytnuta na
základě žádosti ZK o dotaci z tohoto projektu na podporu činnosti koordinátorů pro romské záležitosti.

RZK/0063/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení poskytnuté neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí ČR do příjmů
i výdajů odboru stavebního řádu a životního prostředí v celkové výši 367,05 tis. Kč na náhrady škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - vydrou říční a kormoránem velkým.

RZK/0064/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši
3 081,83 tis. Kč na úhradu mimořádných nákladů skutečně vynaložených Zdravotnickou záchrannou službou
Zlínského kraje od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací
při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích.

RZK/0065/2021
Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2021 o 65 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru
projektového řízení u akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra“. V souvislosti se
schvalovanou Změnou struktury nákladů č. 3 dochází v 2021 ke snížení investičních výdajů o 34 tis. Kč
v podobě investiční NFV a snížení neinvestičních výdajů o 31 tis. Kč v podobě neinvestiční NFV. Současně
dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NFV o 65 tis. Kč. Celkové náklady akce se snižují na 2 215 tis. Kč,
podíl PO a podíl ZK se nemění. Příjmy v podobě předpokládané dotace z MMR se snižují na 999 tis. Kč.
Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení, u akce
„Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“ celkem o 6 319,39 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 akce dále dochází ke zvýšení příjmů v podobě vratky
investičního příspěvku o 12,46 tis. Kč. Takto vzniklé saldo v rozpočtu ZK se převádí na akci „Financování
krajských rozvojových projektů“.

RZK/0066/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje ve výši 128 443 tis. Kč v rámci
odboru dopravy a silničního hospodářství o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro
Ředitelství silnic ZK na financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK.
Trojstranná smlouva se SFDI č. 132/S/2021 ve výši 128 443 tis. Kč, včetně rozpisů akcí navržených
Ředitelstvím silnic ZK k financování ze SFDI, bude doručena ke schválení RZK dne 29. 3. 2021 a doporučena
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ke schválení ZZK dne 19. 4. 2021. Z celkové částky je 78 000 tis. Kč určeno do investičních prostředků a
50 443 tis. Kč do neinvestičních prostředků.

RZK/0067/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutou
účelovou neinvestiční dotaci v rámci OP VVV ve výši 278,89 tis. Kč pro ZŠ Otrokovice.
Rozdíl ve výši 1,- Kč vznikl zaokrouhlením dílčích částek dotace.

RZK/0068/2021
Rozpočtové opatření řeší:
- přesun finančních prostředků v celkové výši 9 123 tis. Kč na zajištění finančního krytí akce „Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace“, kdy částka 1 117 tis. Kč bude na poskytnutí neinvestičního příspěvku v roce 2021 a částka
ve výši 8 006 tis. Kč se převádí do roku 2022 na základě investičního záměru č. 1735/150/02/21
- změnu investičního příspěvku na investiční výdaje v přímém investorství u akce „SŠZP Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce školního statku“ ve výši 3 500 tis. Kč
- přesun finančních prostředků ve výši 4 tis. Kč z akce „UH nemocnice - rekonstrukce kuchyně“ do akce
„Zabezpečení realizace investiční výstavby“ na zajištění výdajů na činnost TDS po dobu záruční doby u
uvedené investiční akce (závěrečná zpráva)
Uvedený investiční záměr byl předložen Radě ZK dne 29. 3. 2021 ke schválení.

RZK/0069/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši Kč 362 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic
v souvislosti s Plánem oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v
roce 2021 – jedná se o technické zhodnocení majetku v Uherskohradišťské nemocnice a.s. ve výši 362 tis. Kč
na modernizaci zařízení na úpravu vody proti legionelle v budově PGO.

RZK/0070/2021
Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 1 665 tis. Kč v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení
u akce „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI“. Jde o zapojení
návratné finanční výpomoci ve výši 1 665 tis. Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2022. K výše uvedené
změně dochází z důvodu zajištění financování této akce pro účely jejího začlenění do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaného investičního záměru a připravované žádostí o dotaci
z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2021.
Saldo v rozpočtu ZK je kryto použitím volných prostředků z minulých let. Předpokládané celkové výdaje akce
činí 1 850 tis. Kč, dotace z MZe ČR 1 665 tis. Kč, vlastní zdroje školy 185 tis. Kč a vlastní zdroje ZK 0 tis. Kč.

RZK/0071/2021 – STORNOVÁNO
RZK/0072/2021
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v rámci Fondu ZK - Individuální
podpora ve výši 950 tis. Kč, kdy dochází ke změně neinvestičních transferů na investiční. Investiční transfery
budou použity na poskytnutí dotací pro mimořádně významné projekty s regionálním i nadregionálním
významem, které nesplňují podmínky v rámci vyhlašovaných programových podpor v rámci sekce Mládež a
sport.

RZK/0073/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši0,81 tis. Kč na základě
vypočítaného zákonného úroku z prodlení úhrady faktury za pronájem prostor – firma Biogrunt s. r. o.

RZK/0074/2021
Rozpočtové opatření řeší:
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu odboru investic ve výši 16,78 tis. Kč v rámci akce SPZ Holešov – pachtovní
smlouva mezi ZK a p. Janalíkem (zemědělské pozemky v SPZ Holešov)
- změna investičních příjmů na neinvestiční v rámci SPZ Holešov ve výši 139,47 tis. Kč z důvodu uplatnění
inflačních doložek u smluv za pacht zemědělských pozemků a přijetí plateb pojistného za pojistné události.
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RZK/0075/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků rozpočtu v rámci Fondu ZK odboru strategického
rozvoje kraje v celkové výši 74,50 tis. Kč z ukazatele „Individuální podpora STR“ na ukazatel „Program na
úpravu běžeckých tras ve ZK“ z důvodu navýšení finanční alokace programu.

RZK/0076/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení prostředků v odboru Kancelář ředitele, v celkové výši 936 tis. Kč z důvodu
připravovaného zvýšení počtu uvolněných zastupitelů v Radě Zlínského kraje o 1 člena a s tím související
navýšení prostředků na odměny (závazný ukazatel „Zastupitelstvo - osobní výdaje“, částka 699,60 tis. Kč) a
příslušenství (závazný ukazatel „Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje“, částka 236,40 tis. Kč).
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