ZLÍNSKÝ KRAJ

Příloha č. 0288-21Z-P02

Rozpočtová opatření předkládaná Zastupitelstvu ZK dne 19. 4. 2021
ZZK/0002/2021
Rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2021 řeší navýšení výdajů z volných prostředků rozpočtu z roku 2020 a
další úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK na základě požadavků jednotlivých odborů Krajského úřadu.
Zdrojem navýšení výdajů rozpočtu v celkové výši 100 000 tis. Kč jsou volné prostředky rozpočtu z roku 2020.
Z toho u odboru Kancelář hejtmana dochází k navýšení výdajů ve výši 5 000 tis. Kč („Krizové řízení“), u odboru
dopravy a silničního hospodářství ve výši 50 000 tis. Kč („Příspěvky a dotace PO – Ředitelství silnic Zlínského
kraje“ – 30 000 tis. Kč investice, 20 000 tis. Kč neinvestice), u odboru kultury a památkové péče ve výši
1 788,73 tis. Kč („Příspěvky a dotace PO – ostatní“), u odboru školství, mládeže a sportu ve výši 2 680 tis. Kč
(„Fond ZK – Individuální podpora – Mládež a sport“), u odboru investic ve výši 15 000 tis. Kč („zabezpečení
realizace investiční výstavby), u odboru zdravotnictví ve výši 2 393 tis. Kč (ohledání těl zemřelých), u odboru
stavebního řádu a životního prostředí ve výši 600 tis. Kč („Vodní hospodářství“), u odboru strategického
rozvoje kraje v rámci Fondu ZK ve výši 7 538,27 tis. Kč (Individuální podpora STR) a u odboru sociálních věcí
ve výši 15 000 tis. Kč („Dotace pro poskytovatele SSL“).
Další zdrojem pro navýšení výdajů rozpočtu ZK jsou zapojené příjmy (z finančního vypořádání) ve výši
8 257,21 tis. Kč a u odboru Kancelář ředitele finanční prostředky ve výši 8 184,41 tis. Kč (depozitní účet zůstatek z prosincových platů 2020). Z toho dochází k navýšení výdajů u odboru ekonomického ve výši
5 000 tis. Kč („Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“), u odboru sociálních věcí ve výši 5 000 tis. Kč
(„Dofinancování poskytovatelů SSL“), u odboru investic ve výši 2 699,30 tis. Kč („SPZ Holešov“), u odboru
strategického rozvoje kraje ve výši 733,73 tis. Kč („Individuální podpora STR), u odboru zdravotnictví ve výši
2 650 tis. Kč („Ohledání těl zemřelých“ – přesun z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu následujících let). Část
vratek dotací z finančního vypořádání ve výši 358,59 tis. Kč se převádí do ukazatele „Ostatní výdaje odborů“.
Rozpočtové opatření dále řeší v rámci odboru strategického rozvoje kraje přesun finančních prostředků ve
výši 9 200 tis. Kč u závazného ukazatele „Individuální podpora STR“ z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu
následujících let.

ZZK/0003/2021
Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 7 510 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů
v rámci Programu na podporu obnovy venkova, rozdělení podpory na jednotlivé obce a přesun částky
6 312 tis. Kč do roku 2022. Na realizaci projektů v rámci RP02-21DT1 Podprogramu na podporu obnovy
venkova bylo v rámci rozpočtu roku 2021 alokováno 11 189 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě
výsledků jednání výběrové komise bylo doporučeno podpořit 21 projektů žadatelů o dotace v celkové výši
11 382 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši
9 760 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 622 tis. Kč.
Na realizaci projektů v rámci RP02-21DT2 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2021 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo
doporučeno podpořit 5 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 931 tis. Kč. V souladu s pravidly Programu
RP02-21DT2 budou prostředky čerpány v průběhu roku 2022. Žádáme tímto o převod 931 tis. Kč na podporu
dotačního titulu RP02-21DT2 do roku 2022. Nerozdělené prostředky ve výši 69 tis. Kč byly použity na navýšení
alokace tohoto programu v rámci DT1.
Na realizaci projektů v rámci RP02-21DT3 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2020 alokováno 1 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo
doporučeno podpořit 5 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 959 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu
na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 795 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 164 tis. Kč.
Nerozdělené prostředky ve výši 41 tis. Kč se převádí na navýšení alokace RP02-22 Program na podporu
obnovy venkova v roce 2022.
Na realizaci projektů v rámci RP02-21DT4 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2021 alokováno 13 892 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo
doporučeno podpořit 12 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 13 765 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu
rozpočtu na jednotlivé obce v členění na kapitálové výdaje ve výši 8 041 tis. Kč a běžné výdaje ve výši
5 724 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 124 tis. Kč byly použity na navýšení alokace tohoto programu
v rámci DT1. Nerozdělené prostředky ve výši 3 tis. Kč se převádí do roku 2022 k alokaci RP02-22DT5.
Na realizaci projektů v rámci RP02-21DT5 Podprogramu na podporu obnovy venkova bylo v rámci rozpočtu
roku 2021 alokováno 13 000 tis. Kč jako kapitálové výdaje. Na základě výsledků jednání výběrové komise bylo
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doporučeno podpořit 9 projektů žadatelů o dotace v celkové výši 7 663 tis. Kč. Žádáme tímto o úpravu rozpočtu
na jednotlivé obce na kapitálové výdaje ve výši 7 663 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 5 337 tis. Kč, se
převádí do roku 2022 k alokaci RP02-22DT5.

ZZK/0004/2021
Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje v rámci Fondu ZK ve
výši 2 000 tis. Kč na poskytnutí individuální podpory Statutárnímu městu Zlín pro ZOO a zámek Zlín - Lešná.
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