PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

č.usnesení
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí uloženého odvodu z fondu investic PO KK Domov pro
osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, odvod byl uložen v souladu s usnesením ZKK č.
ZK 494/12/17 ze dne 07.12.2017, kterým vzalo na vědomí navýšení finančního krytí schváleného
projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši jako nezpůsobilý výdaj,
prostředky jsou určeny do rozpočtu OŘP KK na nezpůsobilé výdaje projektu Výstavba objektů pro
poskytování sociálních služeb v Aši realizovaného v rámci Integrovaného regionální operačního
programu (IROP), závazné finanční krytí projektu bylo schváleno ZKK usnesením č. ZK 292/09/15
dne 10.09.2015
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MF ČR

10
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± 101.803,38

"

"

± 12.652.500,--

"

"

15.000,--

32/01/18

22.1.2018

3.200,--

"

"

± 500.000,--

"

"

98 008

200.000,--

"

"

84 501

630.739,--

"

"

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny na
neinvestiční příspěvek pro PO KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní
jídelně základní školy v Brandlově ulici za prosinec 2017

± 28.159,57

"

"

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí
neinvestičního příspěvku PO KK Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na zajištění
udržitelnosti projektu Inovace školského portálu KK (registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0024), a to
na realizaci jazykových kurzů

± 400.000,--

"

"

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí
neinvestičních příspěvků PO KK v oblasti školství (seznam příjemců uveden v příloze důvodové
zprávy) na zajištění aktivit pro rok 2018 v rámci udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0004, který byl
ukončen k 30.06.2015

± 987.920,--

"

"

"

"

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MF ČR určené na úhradu
výdajů v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce Prameny

98 074

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Sociální služby,
Kynšperk nad Ohří, na zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k
přijetí dítěte do rodiny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům

7

9

8.1.2018

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu ODSH KÚ KK z
důvodu úhrady individuální dotace paní …………. na zajištění dopravy žákyně ………. do školy za období
měsíce prosince 2017

6

8

02/01/18

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK na rok 2018 z důvodu
sloučení PO KK v oblasti školství s účinností od 1. ledna 2018, jedná se o provozní prostředky a
odvody z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje schválené zrušeným organizacím na rok
2018, které budou převedeny na nástupnické organizace (seznam organizací je uveden v důvodové
zprávě)

4

5

15.000.000,--

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK na rok 2018, prostředky
jsou určeny na neinv. příspěvek pro PO KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků
ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za období září až listopad 2017

3

MF ČR

RRRS

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MF ČR určené na úhradu
výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky v roce 2018, prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OLP a krajského živnostenského úřadu KÚ KK
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě Rozhodnutí Ministerstva financí č. j.
MF – 13811/2016/1203-14 na Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, prostředky jsou
určeny pro PO KK Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

13

zapojení financování z vázaných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2017 do rozpočtu OF KÚ KK na vratku Ministerstvu financí ČR z titulu neoprávněně
vyplacených sociálních dávek vrácených obcemi na účet Karlovarského kraje v měsíci prosinci 2017

8.394,50

14

zapojení financování zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Senior pas k datu 31.12.2017 do
rozpočtu OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Senior pas v roce 2018

30.573,--

15

16

č.usnesení

datum

zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Becherova vila k datu 31.12.2017 do
rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK, jedná se o přijaté plnění z bankovní záruky THERMIA BAU a.s.,
připsané na základní běžný účet kraje dne 03.03.2016 na úhradu reklamačních prací na budově
Becherova vila v souladu s podmínkami záruční listiny za realizaci díla Stavba Interaktivní galerie
Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v
Karlovarském kraji k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících
s přípravou projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK připravovaného k realizaci a
financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

datum

č.usnesení

datum

2.500.000,--

zapojení financování Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, tyto
prostředky jsou určeny na poskytování zápůjček na udržení sociálních služeb Karlovarského kraje v
roce 2018 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji v roce
2018

2
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32/01/18

22.1.2018
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22.2.2018
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"

"
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"
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"

"

"

"
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č.usnesení
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

25.036.995,89

"

"

"

"

1.097.083,50

"

"

"

"

13 013

65.272.435,24

"

"

"

"

13 013

5.970.064,27

"

"

"

"

124.473,--

"

"

"

"

23.151,66

"

"

"

"

13 013

992.064,--

"

"

"

"

33 062

37.296,90

"

"

"

"

470.391,52

"

"

"

"

478.518,97

"

"

"

"

15 011
15 974

4.151.039,77

"

"

"

"

15 011
15 974

33.017.223,13

"

"

"

"

± 11.000.000,--

"

"

"

"

zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro
seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa, k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP
KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce objektu Domova pro
seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa, schválené k realizaci a financování v
rámci dotačního programu MPSV ČR: 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK
ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb schváleného k realizaci a financování rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
(OPZ I.) k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) schváleného k realizaci a financování
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s
chudobou
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Nestůj a pojď II. k datu 31.12.2017 do
rozpočtu ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Nestůj a pojď II.
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Bavorsko 20142020 k datu 31.12.2017 do rozpočtu ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
projektu Technická pomoc EÚS ČR - Bavorsko 2014-2020 schváleného k realizaci a financování v
rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Technická pomoc EÚS ČR - Sasko 20142020 k datu 31.12.2017 do rozpočtu ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací
projektu Technická pomoc EÚS ČR - Sasko 2014-2020 schváleného k realizaci a financování v
rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Predikce trhu práce - Kompas k datu
31.12.2017 do rozpočtu ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu
Predikce trhu práce - Kompas schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Smart Akcelerátor k datu 31.12.2017 do
rozpočtu ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Smart Akcelerátor
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu k datu 31.12.2017 do rozpočtu ORR KÚ KK
ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu schváleného k realizaci a financování v rámci
Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu k datu 31.12.2017 do rozpočtu ORR KÚ KK ke
krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu schváleného k realizaci a financování v rámci
Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v KK financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I, k
datu 31.12.2017 do rozpočtu OISM KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK financovaného v rámci OP
ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v KK financovaného v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II, k
datu 31.12.2017 do rozpočtu OISM KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK financovaného v rámci OP
ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020
přesun rozpočt. prostředků z OŽP KÚ KK do OŘP KÚ KK na administraci udržitelnosti projektu
Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

zapojení vázaných nevyčerpaných investičních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017
do rozpočtu OISM KÚ KK, a to na investiční akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice
Karlovy Vary - Porodní oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice v Chebu a Nemocnice Sokolov - Stavební úpravy 4.
NP pavilonu B, operační sály
zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního účtu vodohospodářských havárií k datu
31.12.2017 do rozpočtu OŽP KÚ KK, prostředky jsou určeny na poskytování investičních dotací na
drobné vodohospodářské akce a dále na vrácení přeplatků za odběr podzemních vod jednotlivým
subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a
využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary k datu 31.12.2017 do rozpočtu
OKPPLaCR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu Ochrana, zefektivnění
správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary připravovaného k
realizaci a financování v rámci programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK schváleného k realizaci a
financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu investiční akce Rekonstrukce objektu Domova pro
seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. - I. etapa, k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK ke krytí
výdajů přímo souvisejících s realizací akce Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v
Chebu, p.o. - I. etapa, schválené k realizaci a financování v rámci dotačního programu MPSV ČR
113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb v Aši k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s
realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši schváleného k realizaci
a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP)
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb v Hazlově k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s
realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově schváleného k
realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP)
zapojení zůstatku zvláštního bankovního účtu projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních
služeb ve Skalné k datu 31.12.2017 do rozpočtu OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s
realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné schváleného k
realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP)
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do OKPPLaCR KÚ
KK pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb k zajištění realizace projektu
Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, který byl schválen k realizaci a
financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), realizátorem projektu
je příspěvková organizace Karlovarského kraje
zapojení vázaných nevyčerpaných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OISM KÚ KK na financování úplatného nabytí nemovitých a movitých věcí v areálu Svatošské skály
do vlastnictví Karlovarského kraje
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospod. KK z roku 2017 do ODSH KÚ KK:
- k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci
platebního výměru č. 15/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Cheb
- k zajištění finančního plnění úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci
platebního výměru č. 16/2015 vystaveného Úřadem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad za realizaci projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně

33 063
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RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

295.687.055,56

"

"

"

"

11.494.667,82

"

"

"

"

2.126.287,90

"

"

"

"

2.649.163,08

"

"

"

"

455.258,49

"

"

"

"

248.400,--

"

"

"

"

272.600,--

"

"

"

"

5.128.000,--

"

"

"

"

3.289.614,92

"

"

"

"

5.641.226,--

"

"

"

"

10.470.688,--

"

"

"

"

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

41

přesun rozpočt. prostředků z rezervní položky na individuální dotace OF KÚ KK do kapitoly
příspěvky cizím subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí neinv. dotace subjektu Evropský parlament
mládeže v ČR, z.s. (IČO 69056765) na náklady spojené s ubytováním delegátů akce 20. Národní
výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Karlovy Vary 2018 konané ve dnech
22. - 25. 3. 2018 v Karlových Varech

±30.000,--

OŠMT

60/01/18

22.1.2018

42

zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OZDR KÚ KK
na financování dotačního programu Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními
technologiemi v souvislosti s e-receptem

2.450.000,--

OZDR

58/01/18

22.1.2018

3

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

47/02/18

22.2.2018

ne

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

č.usnesení

43

44

45

46

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na rozvojový program
Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, č. j. MSMT-4139/2017-2,
MŠMT ČR prostředky budou zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro školy a školská zařízení
zřizovaná obcemi dle návrhu usnesení

33 166

přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto
odboru, prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře
Karlovarského kraje na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji

navýšení příjmů a výdajů KK do OSV KÚ KK z titulu poskytnutí neinv. účelové dotace z MPSV ČR,
prostředky jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č.
MPSV ČR 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
základních činností

č.usnesení

datum

835.000,--

± 1.000.000,--

přesun rozpočt. prostředků z rezervní položky na individuální dotace OF KÚ KK do rozpočtu OŠMT
KÚ KK k poskytnutí neinv. příspěvku PO KK Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Karlovy Vary na úhradu nákladů spojených s provozováním výuky Západočeské
univerzity Plzeň za rok 2018 v budově školy

±51.736,--

13 305

487.036.798,--

47

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny na neinv.
příspěvek pro PO KK Střední škola logistická Dalovice k zajištění výuky a výcviku včetně získání
řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov žáků

±100.000,--

89/02/18

5.2.2018

48

přesun rozpočt. prostředků ze schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií studentům vysokých škol dle Stipendijního
programu KK ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2017/2018 (seznam příjemců
stipendií je uveden v příloze důvodové zprávy)

±432.000,--

"

"

25.790.606,--

"

"

±147.300,--

"

"

129.184,--

"

"

187.591,61

"

"

784.013,--

"

"

125.291,--

"

"

493.211,--

"

"

49

50

51

52

53

54

55

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na I. čtvrtletí
MŠMT ČR roku 2018 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na
jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)
přesun rozpočt. prostředků ze schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK,
prostředky jsou určeny k výplatě odměn dle dohod o provedení práce pro trenéry Her VIII. Zimní
olympiády dětí a mládeže 2018, Pardubický kraj konané ve dnech 28.1. – 2.2. 2018
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o nevyčerpané
rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo
souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v
česko-bavorském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce
Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o nevyčerpané
rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo
souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v
česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 do OKŘÚ KÚ KK ke
krytí mzdových výdajů projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK, jedná se o
nevyčerpané rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších
výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o nevyčerpané
rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo
souvisí s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas schváleného k realizaci a financování v
rámci Operačního programu Zaměstnanost
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o nevyčerpané
rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo
souvisí s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného
k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

33 155

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

4

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

OŠMT

82/01/18

22.1.2018

54/02/18

22.2.2018

ne

ORR

126/02/18

5.2.2018

152/04/18

26.4.2018

ne

OŠMT

90/02/18

5.2.2018

OSV

――
199/02/18

5.2.2018
19.2.2018

28/02/18

22.2.2018

ne

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 5.2.2018 stáhla bod z
programu jednání.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

ÚZ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

datum

±25.000,--

OŠMT

119/02/18

5.2.2018

přesun rozpočt. prostředkův rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny k navýšení neinv.
příspěvku PO KK na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2017/2018 pro žáky vzdělávající se
ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem (rozpis na
jednotlivé subjekty je uveden v příloze důvodové zprávy)

±1.782.000,--

OŠMT

――
254/03/18

19.2.2018
5.3.2018

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na nepředvídatelné výdaje OF KÚ KK do OBKŘ KÚ KK na
úhradu faktur v souvislosti se vznikem mimořádné události - zřícení vnitřních stavebních konstrukcí v
části objektu bývalého hotelu Kavkaz v Mariánských Lázních

±254.116,80

OBKŘ

171/02/18

19.2.2018

zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 do OKŘÚ KÚ KK ke
krytí mzdových výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Nestůj a pojď II., schváleného k
realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 do OISM KÚ KK, jedná
se o přijaté prostředky za porušení rozpočt. kázně při realizaci projektů v rámci Globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od organizací:
- Základní škola Lomnice, okres Sokolov – projekt „Vzdělávej se s řekou Ohře“ financovaný v rámci
globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.
- Národní institut dalšího vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) –
projekt „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků základních a středních škol Karlovarského
kraje“ financovaný v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v
Karlovarském kraji
- Vialin, občanské sdružení – projekt „Podpora pohybové a řečové výchovy v mateřských školách“
financovaný v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 do OKŘÚ KÚ KK ke
krytí mzdových výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Podpora procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.), schváleného k realizaci a
financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a
boj s chudobou
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OVZ KÚ KK na pohonné hmoty, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových
výdajů, jedná se o nevyčerpané rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke
krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-Bavorsko
2014-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát
Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020
zapojení vázaných rozpočt. prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017, a to do OF KÚ KK ke
krytí výdajů na cestovné, do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o nevyčerpané
rozpočt. prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo
souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-Sasko 2014-2020, schváleného k realizaci a
financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020
zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 do rozpočtu
ODSH KÚ KK z důvodu úhrady opravy 2 ks poškozených skel na Dopravním terminálu v
Mariánských Lázních
přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí individuální neinv. dotace subjektu FK HVĚZDA Cheb, z.s.
(IČO 22865110) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce "Final4 Českého
poháru mužů v házené ve dnech 27. 01. - 28. 01. 2018 v Chebu" v režimu "de minimis"

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým
znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od PO města Toužim Základní a
MŠMT ČR mateřská škola Toužim, které organizace vrací již po finančním vypořádání za rok 2017 ze svého
rezervního fondu jako prostředky původně přidělené na financování pozice asistenta pedagoga,
prostředky budou poukázány MŠMT ČR
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na pokusné ověřování
v rámci programu Dodatek č.1, č. j. MSMT-9423/2017-9, k Vyhlášení pokusného ověřování
MŠMT ČR Vzdělávací programy paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-9423/2017-1 ze dne 2. 5. 2017,
prostředky jsou určeny pro PO zřizovanou městem Základní škola Nová Role
zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OŠMT KÚ KK na navýšení dotace do fondu investic PO KK Střední uměleckoprůmyslová škola
Karlovy Vary na odkup zabudovaného systémového stropního bednění, které je instalované k
zajištění statiky v objektu školy v souvislosti s havarijním stavem nosných železobetonových
konstrukcí

č.usnesení

datum

34.767,21

"

"

458.228,--

"

"

724.966,75

"

"

186.397,55

"

"

127.806,78

"

"

22.232,--

"

"

č.usnesení

33 353

195.730,--

149/02/18

19.2.2018

33 071

122.500,--

"

"

383.000,--

"

"

5

datum

č.usnesení

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 19.2.2018 stáhla bod z
programu jednání.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ÚZ

č.usnesení

datum

8.750.474,--

"

"

13 013

± 258.088,--

"

"

33 063

589.556,40
135.033,60

"

"

± 570.000,-± 30.000,--

"

"

± 570.000,-± 30.000,--

"

"

13 013

155.232,86
344.893,50

"

"

13 307

2.000.000,--

"

"

± 2.459.814,-± 975,--

"

"

navýšení příjmů KK z titulu vrácení finančních prostředků od PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje a zároveň zapojení těchto prostředků do Fondu budoucnosti, ze kterého byly v
roce 2014 poskytnuty na úhradu platebního výměru č. 6/2014 a č. 7/2014 ve věci doručeného
rozhodnutí MF ČR u projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji –
I. etapa
přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné
odvody přímo související s realizací projektu Nestůj a pojď II. realizovaného a financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Střední škola stravování a
služeb Karlovy Vary
MŠMT ČR navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Základní škola a střední
škola Karlovy Vary
přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné
odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce)
Česká republika – Bavorsko 2014 -2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu
spolupráce Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020
přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OF KÚ KK ke krytí výdajů na cestovné projektu
Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – Bavorsko 2014 -2020,
schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2014 – 2020

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné
odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce)
Česká republika – Sasko 2014 -2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu
spolupráce Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020
přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OF KÚ KK ke krytí výdajů na cestovné projektu
Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – Sasko 2014 -2020,
schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká
republika 2014 – 2020

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí vrácených finančních prostředků od PO KK Agentura
projektového a dotačního managementu, jedná se o prostředky vrácené na základě vyúčtování
příspěvku ze smlouvy o spolupráci na projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb v KK (OPZ II.) a určené do rozpočtu OKŘÚ KÚ KK na mzdové výdaje přímo
související s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
v KK (OPZ II.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v KK (OPZ II.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MPSV ČR, prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OSV KÚ KK na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení
MPSV ČR pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí
přesun rozpočt. prostředků z OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů projektu
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
přesun rozpočt. prostředků z OŠMT KÚ KK do OF KÚ KK ke krytí výdajů na cestovné projektu
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
zapojení vázaných finančních prostředků z přebytku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OSV
KÚ KK pro rok 2018, prostředky jsou určené na poskytnutí investičního příspěvku do fondu investic
pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově na realizaci akce
Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením
PATA v Hazlově

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

3.928.754,70

6

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OSV

167/02/18

19.2.2018

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

č.usnesení

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny na poskytnutí investičního
příspěvku do fondu investic pro PO KK Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v
Hazlově na realizaci akce Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby
se zdravotním postižením PATA v Hazlově

7.500.000,--

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, z rezervy na nepředvídatelné výdaje, do rozpočtu OKŘÚ
KÚ KK, prostředky budou použity v souvislosti s implementací opatření Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně
osobních údajů

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí individuální investiční dotace subjektu TJ Sokol Lázně
Kynžvart, z. s. (IČO 47723670) na spolufinancování realizace projektu Novostavba sportovní haly
Lázně Kynžvart
přesun neinvest. rozpočt. prostředků z rezervy OF KÚ KK na likvidaci bolševníku do rozpočtu OŽP
KÚ KK

zapojení vázaných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OŠMT KÚ
KK na realizaci akce Bezpečnost ve školách v KK, a to na úhradu nákladů souvisejících s řízením a
koordinací projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v KK, na základě smlouvy o dílo
uzavřené se subjektem Asociace bezpečná škola z.s.
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení fin. prostředků z předchozích let s účelovým znakem
33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od PO města Mateřská
škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527, které organizace vrací již po finančním vypořádání
MŠMT ČR za rok 2017 ze svého rezervního fondu jako prostředky původně přidělené v roce 2016 a 2017 na
financování práce s dítětem s poruchou autistického spektra, prostředky budou odvedeny MŠMT ČR
zapojení vázaných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu ODSH KÚ
KK z důvodu úhrady opravy 3 ks poškozených skel na Dopravním terminálu v Chebu

33 353

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OSV

167/02/18

19.2.2018

ODSH

――

19.2.2018

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

16/02/18

22.2.2018

ano

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 19.2.2018 rozpočtové
opatření neprojednala.

OKŘÚ

――

19.2.2018

± 1.050.000,--

OSV

――
336/03/18

5.3.2018
19.3.2018

Rada Karlovarského kraje
dne 5.3.2018 stáhla bod z
programu jednání.

±1.500.000,--

OŠMT

――
315/03/18

19.2.2018
19.3.2018

OŽP

237/03/18

5.3.2018

605.000,--

33 049

RO předané odborům k materiálu odboru

Rada Karlovarského kraje
dne 19.2.2018 stáhla bod z
programu jednání.

± 200.000,--

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do
rozpočtu OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Domov pro seniory SKALKA v Chebu na
nákup vozidla pro přepravu stravy v termokontejnerech

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování programu Podpora odborného vzdělávání; MSMTMŠMT ČR 12596/2017-1, a to pro subjekt zřizovaný městem Střední škola, základní škola a mateřská škola
Kraslice, příspěvková organizace a pro PO KK v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská
zařízení je přílohou důvodové zprávy)

č.usnesení

datum

± 5.000.000,--

zapojení Fondu budoucnosti do rozpočtu ODSH KÚ KK na poskytnutí příspěvku PO KK Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro rok 2018, na poskytnutí dotace do fondu investic a na
navýšení provozního příspěvku

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ

205/03/18

5.3.2018

90.000,--

"

"

111.361,--

"

"

2.664.400,--

68.423,--

"

"

87

přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši
schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu
(IROP)

500.000,--

"

"

88

přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově
schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu
(IROP)

500.000,--

"

"

89

přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné
schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu
(IROP)

500.000,--

"

"

7

135/04/18

26.4.2018

ne

Rada Karlovarského kraje
dne 19.2.2018 stáhla bod z
programu jednání.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

navýšení příjmů a výdajů KK pro projektové partnery z titulu přijetí evropského podílu od Bavorského
státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie za realizaci projektu CLARA III:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu financovaného v
rámci operačního programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014–2020, jedná se o příjem evropského podílu určeného pro projektové partnery: Město Cheb,
Mariánskolázeňsko a Regierung von Oberfranken, dále se jedná o příjem evropského podílu pro
KK, který byl krajem nejprve plně předfinancován. Finanční prostředky pro partnery projektu jsou
určeny do rozpočtu ORR KÚ KK. Podíl pro Karlovarský kraj bude rozpočtově zapojen vůči
financování a finanční prostředky převedeny zpět na Fond budoucnosti,
navýšení příjmů KK z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z MMR ČR za realizaci projektu CLARA
III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v
rámci operačního programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014–2020, jedná se o příjem podílu státního rozpočtu pro KK, který byl krajem nejprve plně
předfinancován

90

MMR ČR

91

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financ. programu v
oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
MŠMT ČR vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené
vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Základní škola a mateřská škola při
Léčebných lázních Lázně Kynžvart
přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů přímo
souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.), schváleného
k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost

92

94

95

96

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na rozvojový
program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); MSMT-21088/2017-1
MŠMT ČR na období leden – červen 2018, prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a budou
poskytnuty školám a školským zařízením zřizovaným obcemi KK (rozpis na jednotlivé školy a
školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)

MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí inv. účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje na realizaci projektu II/205 a II/226 Modernizace křižovatky Záhořice
realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí inv. účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje na realizaci projektu II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice
realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK, a to z rezervní položky pro
účely posílení přímých výdajů ve školství, prostředky jsou určeny na neinv. příspěvky k poskytnutí
odměn, včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb,
ředitelům PO zřizovaných KK První české gymnázium v Karlových Varech a Základní umělecká
škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

č.usnesení

datum

――
17 051

2.615.042,13
37.750,42

"

"

33 063

208.683,20

"

"

13 013

989.276,--

"

"

± 93.800,--

"

"

33 070

564.655,--

"

"

17 968
17 969

3.963.774,28
3.940.173,55

"

"

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Domov pro
seniory v Lázních Kynžvart na poskytnutí náborových příspěvků novým zaměstnancům v přímé
obslužné péči

93

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

±122.400,--

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OŠMT

255/03/18

5.3.2018

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

přesun neinvest. rozpočt. prostředků z rezervy OF KÚ KK na likvidaci bolševníku do rozpočtu OŽP
KÚ KK na prezentaci Karlovarského kraje na výstavě Země živitelka 2018

97

500 000,--

98

zapojení financování z Fondu budoucnosti nad rámec schváleného rozpočtu 2018 do rozpočtu
OŠMT KÚ KK na 100 % předfinancování celkových uznatelných investičních výdajů akce č. 9453 v
rámci dotačního programu MZe ČR „Centra odborné přípravy“ realizované Integrovanou střední
školou Cheb, příspěvková organizace, za účelem pořízení učebních pomůcek pro obory vzdělání
Agropodnikání a Zahradník

99

přesun rozpočt. prostředků ze schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do rozpočtu OF KÚ KK,
prostředky jsou určeny k úhradě cestovních náhrad trenérům a servismanům Her VIII. Zimní
olympiády dětí a mládeže 2018, Pardubický kraj, konané 28. 1. – 2. 2. 2018 (seznam příjemců
uveden v důvodové zprávě)

1.851.111,--

±38.216,--

267/03/18

19.3.2018

8

OŽP

245/03/18

5.3.2018

OŠMT

319/03/18

19.3.2018

poznámky

Usnesením z 11. jednání
ZKK č. 87/04/18 ze dne
26.4.2018 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č.
1 - 97/2018

144/04/18

26.4.2018

ano

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

102

103

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování rozvojového programu Navýšení kapacit ve
MŠMT ČR školských poradenských zařízeních v roce 2018, č.j. MSMT-28967/2017 a jsou určeny pro PO KK
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a PO města Karlovy Vary Základní škola pro
žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro PO zřizované obcemi KK v oblasti školství
(rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě) na rozvojový program Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů
MŠMT ČR pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga
dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018; č.j. MSMT-30897/2017-1

MF ČR

MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR určené jako
náhrada škod způsobených vydrou říční na rybích obsádkách rybníků na pozemcích p.č. 320/4 a
319 v katastrálním území Sokolov

106

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK a budou poskytnuty PO KK Základní a střední škola Karlovy Vary
MŠMT ČR na financování programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2018; č.j.
MSMT-4139/2017-2

107

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení finančních prostředků MŠMT ČR v rámci finančního
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017, jedná se o prostředky, které byly KK vráceny školami
MŠMT ČR a školskými zařízeními v lednu a únoru 2018 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2017 z
kapitoly MŠMT ČR na přímé výdaje a na rozvojové programy u právnických osob vykonávajících
činnost školy nebo školského zařízení

108

109

110

111

112

datum

±150.000,--

"

"

33 069

3.822.642,--

"

"

33 457

331.840,--

"

"

98 174

254.104,--

"

"

2.563,--

"

"

98 278

18.810,--

"

"

33 166

220.000,--

"

"

33 XXX

2.206.833,30

"

"

13 013

9.754,07

"

"

645.108,08

"

"

1.286.836,85

"

"

±21.100,--

"

"

±3.967.560,--

"

"

navýšení příjmů a výdajů OKPPL a CR KÚ KK z titulu zapojení příjmů z přijatého plnění za pojistnou
událost od České podnikatelské pojišťovny, a.s. , jedná se o plnění za opravu 2 ks outbannerů v
areálu KÚ KK

104

105

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MF ČR, prostředky jsou určeny
do rozpočtu OLP a KŽÚ KÚ KK na úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce MV ČR v
Obci Prameny

navýšení příjmů a výdajů OŘP KÚ KK zapojením vrácených fin. prostředků, jedná se o prostředky
vrácené PO Agentura projektového a dotačního managementu na zvláštní účet projektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) financovaného v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou, prostředky byly PO poskytnuty
roku 2017 v přímé souvislosti s realizací projektu a budou použity na výdaje tohoto schváleného
projektu v roce 2018
navýšení příjmů KK z titulu přijetí evropského podílu ze Saského státního ministerstva životního
prostředí a zemědělství za realizaci projektu Technická pomoc Česká republika – Sasko 2014 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko –
Česká republika 2014 – 2020, jedná se o příjem evropského podílu určeného pro KK, který byl
krajem nejprve plně předfinancován, nyní bude tento podíl rozpočtově zapojen vůči financování a
finanční prostředky převedeny zpět na Fond budoucnosti
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu ORR KÚ KK k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo)
MŠMT ČR realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj
vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
přesun rozpočt. prostředků v rámci OF KÚ KK, jedná se o doplatek kurzového rozdílu, který vznikl
přeposláním dvou plateb z projektového účtu č. 34534-218341/0710 CLARA III – Bavorsko v měně
EUR partnerům projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v českobavorském regionu na eurové účty, a to Městu Cheb a Mariánskolázeňsku, doplatek kurzového
rozdílu partnerům projektu bude uhrazen z rezervy OF KÚ KK
přesun rozpočt. prostředků z OŠMT KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů projektu
Implementace krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji schváleného k realizaci a financování
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

33 062

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK z důvodu poskytnutí
neinvestičního příspěvku PO KK Gymnázium Cheb na zajištění XXVII. ročníku Dějepisné soutěže
studentů gymnázií České a Slovenské republiky

100

101

ÚZ

č.usnesení

9

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

113

ÚZ

č. usnesení
RKK

datum

OŠMT

329/03/18

19.3.2018

± 301.656,--

OŠMT

329/03/18

19.3.2018

302.500,--

OZDR

401/04/18

3.4.2018

OF

348/04/18

3.4.2018

OF

――
454/04/18
537/05/18

3.4.2018
23.4.2018
14.5.2018

OŠMT

352/04/18

3.4.2018

OŽP

386/04/18

3.4.2018

datum

č.usnesení

datum

267/03/18

19.3.2018

77/04/18

26.4.2018

7.148.392,02

"

"

"

"

27.292.069,10

"

"

"

"

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OBKŘ KÚ KK, jedná se o investiční finanční prostředky určené na pořízení kamerových systémů
příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje působící v oblasti školství v rámci realizace akce
Zabezpečení škol a školských zařízení v KK

10.978.246,--

"

"

"

"

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny jako neinvestiční
dotace pro PO KK na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže (rozpis
na jednotlivá zařízení je uveden v příloze č. 2 důvodové zprávy)

± 148.344,--

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu při
finančním vypořádání za rok 2017, jedná se o nespotřebované státní finanční prostředky, které v
roce 2018 vrátily na účet kraje obce, příspěvkové organizace a další příjemci dotací ze státního
rozpočtu, kraj musí tyto finanční prostředky při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok
2017 odvést do státního rozpočtu

"

"

13 XXX
14 XXX
98 XXX

3.915.295,75

"

"

"

"

±595.000,--

116

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OISM
KÚ KK na finanční krytí případných sankcí a odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemců
podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

8.000.000,--

117

navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů OZDR KÚ KK na správu a údržbu nemovitého
majetku kraje, z toho je část neinvestiční a investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku
kraje), zbylá část příjmů z nájmu bude zapojena do financování, jedná se o vzájemné vyrovnání
pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a NEMOS Sokolov s.r.o., které bude provedeno
na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek

121

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny jako neinvest. dotace
pro PO zřizované obcemi KK na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a
mládeže (rozpis na jednotlivá zařízení je uveden v příloze č. 3 důvodové zprávy), uvolnění
finančních prostředků je podmíněno schválením dotací Zastupitelstvem Karlovarského kraje
konaným dne 26. 4. 2018

122

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OZDR KÚ KK na financování Zpracování ekonomického posouzení hospodaření
Karlovarské krajské nemocnice a.s.

123

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do
rozpočtu OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Domov se zvláštním režimem Matyáš v
Nejdku na poskytnutí dotace do fondu investic na investiční akci Osobní evakuační výtah
přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do OKPPL a CR KÚ KK na
individuální dotaci pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na podporu projektu Dny
stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

124

datum

2.080.300,64

přesun rozpočt. prostředků v rámci OBKŘ KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z investičních
na neinvestiční prostředky, jedná se o změnu charakteru dotace poskytované HZS KK pro rok 2018
na podporu vybavení požárních jednotek

120

č.usnesení

04 428
13 XXX
14 XXX
22 005
34 XXX
35 020
98 XXX

115

navýšení příjmů kraje za nájemné a navýšení výdajů OZDR KÚ KK na správu a údržbu nemovitého
majetku kraje, z toho je část neinvestiční a investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku
kraje), jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a
Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném
zápočtu pohledávek

RO předané odborům k materiálu odboru

odbor

č.usnesení

navýšení výdajů KK zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok
2017 na vrácení státních finančních prostředků do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání
kraje a obcí se státním rozpočtem za rok 2017

119

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ

114

118

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

± 1.439.300,--

±150.000,--

125

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK na rok 2018 poskytnutých
PO KK Střední průmyslová škola Ostrov z důvodu sloučení s příspěvkovou organizací Střední
odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek od 1.1.2018, provozní prostředky a odvody z fondu
investic do rozpočtu Karlovarského kraje budou převedeny na příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, která od 1. 4. 2018 převezme
do správy areál ve Staré Roli

± 1.248.680,--

126

změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční v rámci rozpočtu OŽPaZ KÚ
KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům KÚ KK z důvodu poskytnutí investiční dotace subjektu
Asociace Záchranný kruh, z.s. na vybudování vodní cesty – potůčku v areálu Světa záchranářů –
centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech

± 150.000,--

127

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny na neinvestiční
příspěvek pro PO KK Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění výuky a výcviku žáků včetně
získání řidičského oprávnění v autoškole

±134.250,--

347/04/18

3.4.2018

10

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

146/04/18

26.4.2018

ne

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 3.4.2018 bod
neprojednala. Rada
Karlovarského kraje dne
14.5.2018 provedla
revokaci usnesení.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OŠMT KÚ KK z titulu vrácení finančních prostředků MŠMT ČR, jedná se finanční prostředky
obdržené na zvláštní školský účet v roce 2017 od příspěvkové organizace zřizované Městem Horní
Slavkov Základní umělecká škola Horní Slavkov jako úhrada penále z prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně a úhrada úroku z posečkání úhrady penále za prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně

128

129

ÚZ

MZ ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MZ ČR, prostředky jsou
určeny pro PO KK Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na financování připravenosti
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů

č.usnesení

datum

162.393,--

"

"

35 018

1.000.000,--

"

"

130

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK zapojením příjmů, jedná se o finanční prostředky na
dopravní obslužnost - dráhy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018 na
základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Města Aš

150.000,--

"

"

131

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu ORR
KÚ KK pro rok 2018, prostředky jsou určené na dokončení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje

417.450,--

"

"

132

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu ORR
KÚ KK pro rok 2018 a zároveň převod těchto prostředků na zvláštní účet Programu obnovy venkova,
prostředky jsou určené na posílení rozpočtu v roce 2018 v rámci dotačního Programu obnovy
venkova

906.497,80

"

"

133

přesun rozpočt. prostředků z OSV KÚ KK do OKH a VV KÚ KK na zajištění odměn oceněným
osobám v rámci fotografické a výtvarné soutěže formou poukázky

± 21.000,--

"

"

134

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OINF
KÚ KK na financování investičních výdajů veřejné zakázky Nákup serverů 2017

2.000.000,--

"

"

± 94.500,--

"

"

± 535.842,--

"

"

33 063

1.710.514,89

"

"

17 968
17 969

27.766.204,36

"

"

17 968
17 969

7.881.667,57

"

"

17 968
17 969

6.724.647,99

"

"

17 017
17 018

985.841,58

"

"

135

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí výdajů na mzdy a zákonné
odvody, jedná se o výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné
partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, schváleného k realizaci a
financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

136

137

138

139

140

141

navýšení příjmů rozpočtu KÚ KK (85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z
MŠMT ČR určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje
schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za
MŠMT ČR současného snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl projekt Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován

MMR ČR

MMR ČR

MMR ČR

MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí investiční účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje na realizaci projektu „II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“ realizovaného
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí investiční účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje na realizaci projektu „III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně Třebeň, úsek 2“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní
osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí investiční účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje na realizaci projektu „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ realizovaného v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
navýšení příjmů a výdajů KK podíl (SR a EU) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtových prostředků MMR ČR, prostředky jsou určeny PO KK Karlovarská agentura rozvoje
podnikání na realizaci projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje
2015-2017 financované v rámci Operačního programu Technická pomoc

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

33 353

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK pro Domov pro
seniory v Lázních Kynžvart a pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na
poskytnutí náborových příspěvků novým zaměstnancům v přímé obslužné péči

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

11

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

144

145

146

147

navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OŘP KÚ KK (podíl SR a podíl EU) z titulu přijetí neinv. účelové
dotace z MPSV ČR určené na financování projektu Karlovarského kraje Podpora procesu
MPSV ČR střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.) financovaného v
rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na financ. programu v
oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
MŠMT ČR vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené
vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Základní škola Ostrov

MMR ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MMR ČR na financ. projektu
Rekonstrukce a zpřístupnění Chebského statku v Milíkově realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí, specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví –
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění, prostředky
jsou určeny do rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK pro PO KK Muzeum Cheb

navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na
financování rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č.j. MSMT-24277/2017 Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků -cizinců z třetích zemí, prostředky
jsou určeny pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji PO KK Gymnázium a střední odborná
škola Chodov, organizace zřizované obcemi Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková
MŠMT ČR
organizace, Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace a Základní škola
Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace a organizace zřizované soukromými subjekty
Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova, s.r.o. a Gymnázium, základní škola a
MŠ Mánesova, s.r.o.
navýšení příjmů a výdajů OŠMT KÚ KK z titulu přijetí neinv. účelové dotace z MŠMT ČR na realizaci
rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č.j. MSMT-24277/2017 - Modul C)
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného
MŠMT ČR členského státu Evropské unie, prostředky jsou určeny pro soukromou školu Gymnázium, základní
školu a mateřskou školu Mánesova s.r.o. Sokolov a pro příspěvkové organizace zřizované městy, a
to ZŠ jazyků Karlovy Vary a Základní školu Hranice

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

± 651.116,--

"

"

13 013

1.798.016,31

"

"

33 063

87.164,80

"

"

17 015
17 016

265.491,--

"

"

33 024

931.402,--

"

"

33 435

140.000,--

"

"

přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK ke krytí mzdových výdajů, jedná se o
výdaje přímo související s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

142

143

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

148

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, a to z nerealizované akce č. 7026 IROP 2.4 - Modernizace stavebních a výpočetních oborů na krytí výdajů na přípravu nové akce č.
7313 – Snížení energetické náročnosti provozu školních budov ISŠTE Sokolov v Lokti připravované
v rámci Operačního programu Životní prostředí, žadatelem o dotaci projektu Snížení energetické
náročnosti provozu školních budov ISŠTE Sokolov v Lokti je PO KK Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov

± 500.000,--

OŠMT

――

3.4.2018

149

přesun rozpočt. prostředků z OF KÚ KK, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do
rozpočtu OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na
poskytnutí dotace do fondu investic na pořízení varného kotle

± 170.000,--

OF

349/04/18

3.4.2018

150

přesun rozpočt. prostředků z rezervy OF KÚ KK do rozpočtu OKPPLaCR KÚ KK na krytí výdajů s
poskytnutím individuální dotace pro European Fashion Agency s.r.o. na podporu projektu Czech
Fashion Week 2018.

± 150.000,--

OF

376/04/18

3.4.2018

151

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OZDR KÚ KK na poskytnutí náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví

1.850.000,--

OZDR

406/04/18

3.4.2018

152

zapojení volných finančních prostředků z návrhu rozdělení přebytku výsledku hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2017 do rozpočtu ODSH KÚ KK na zvýšení základního kapitálu Letiště
Karlovy Vary s.r.o.

10.000.000,--

ODSH

――
416/04/18

3.4.2018
12.4.2018

112/04/18

26.4.2018

ano

± 1.997.536,--

OBKŘ

363/04/18

3.4.2018

98/04/18

26.4.2018

ne

20.000.000,--

OZDR

――
424/04/18

3.4.2018
12.4.2018

94/04/18

26.4.2018

ano

4.500.000,--

OŠMT

412/04/18

9.4.2018

147/04/18

26.4.2018

ne

153

154

155

přesun rozpočt. prostředků v rámci OBKŘ KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z
neinvestičních na investiční prostředky, jedná se o změnu charakteru finančních prostředků
určených na poskytnutí investičních dotací na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje v roce 2018
zapojení volných finančních prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského
kraje za rok 2017 do rozpočtu OZDR KÚ KK na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské
nemocnice a.s.
zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 do
rozpočtu OŠMT KÚ KK, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na realizaci vyhlášeného Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury
profesionálního sportu

12

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 3.4.2018 stáhla bod z
programu jednání.

Rada Karlovarského kraje
dne 3.4.2018 stáhla bod z
programu jednání.

Rada Karlovarského kraje
dne 3.4.2018 stáhla bod z
programu jednání.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 do
rozpočtu OKPPL a CR KÚ KK pro PO KK Muzeum Sokolov, jedná se o poskytnutí dotace na
investiční akci Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

156

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

datum

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

13.933.500,--

OKPPL a CR

421/04/18

12.4.2018

120/04/18

26.4.2018

ano

157

zapojení volných finančních prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského
kraje za rok 2017 do rozpočtu OZDR KÚ KK na poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby, jako dofinancování roku 2017 společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.

6.000.000,--

OZDR

426/04/18

12.4.2018

96/04/18

26.4.2018

ano

158

zapojení volných finančních prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského
kraje za rok 2017 do rozpočtu OZDR KÚ KK na poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby, jako dofinancování roku 2017 společnosti NEMOS PLUS s.r.o.

7.000.000,--

OZDR

425/04/18

12.4.2018

95/04/18

26.4.2018

ano

159

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a
závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.

442.150,90

ODSH

520/05/18

14.5.2018

160

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do příspěvků cizím
subjektům téhož odboru k poskytnutí individuální dotace subjektu P.F. art, spol. s r.o. (IČO
46905375) na pokrytí nákladů spojených se zajištěním výroby publikace Atlas školství
Karlovarského kraje pro školní rok 2019/2020

± 20.000,--

OŠMT

476/04/18

23.4.2018

161

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK do příspěvků cizím
subjektům téhož odboru k poskytnutí individuální dotace subjektu Dětské pěvecké sbory ašské (IČO
27008011) na pokrytí nákladů spojených se zajištěním dopravy dětského pěveckého sboru na
festival Světlo za Lidice

± 18.000,--

OŠMT

477/04/18

23.4.2018

162

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK na financování programu Podpora sociálně znevýhodněných
MŠMT ČR romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden –
červen 2018, č.j. MSMT-29313/2017-1 pro PO KK Střední škola živnostenská Sokolov
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým
znakem 33 353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet KK od příspěvkových organizací
zřizovaných obcemi v oblasti školství, prostředky budou poukázány MŠMT ČR

163

164

165

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na II. čtvrtletí
MŠMT ČR roku 2018 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v KK (rozpis na
jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence
základních a středních škol 2017; MSMT-35807/2016-2 – Modul SŠ, prostředky budou zapojeny do
MŠMT ČR rozpočtu OŠMT KÚ KK a jsou určeny pro soukromou školu Svobodná chebská škola, základní
škola a gymnázium s.r.o. Cheb a pro PO KK (seznam příjemců je uveden v příloze důvodové
zprávy)

166

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OBKŘ KÚ KK pro rok 2018, jedná se o prostředky určené na financování Koncepce
bezdomovectví

167

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OSV KÚ KK pro rok 2018 a zároveň přesun těchto finančních prostředků do OŘP KÚ
KK na nákup televizních přijímačů v rámci veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pokojů,
společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v
Chebu, příspěvková organizace – II. Etapa“

168

MF ČR

169

MF ČR

170

171

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MF ČR, prostředky jsou
určeny na úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce MV ČR v obci Prameny
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MF ČR určené na úhradu
výdajů v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce Zádub - Závišín, prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OLPaKŽÚ KÚ KK

33 160

19.200,--

433/04/18

23.4.2018

33 353

78.544,--

"

"

33 155

26.150.000,--

"

"

33 038

809.864,--

"

"

400.000,--

"

"

1.000.000,--

"

"

98 174

30.800,--

"

"

98 074

15.000,--

"

"

1.200.000,--

"

"

722.539,85
±1.200.000,--

"

"

navýšení příjmů a výdajů OZDR KÚ KK z titulu přijetí dotace z Plzeňského kraje, prostředky jsou
určeny pro město Mariánské Lázně na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a
všeobecné praktické lékařství v Mariánských Lázních
navýšení příjmů a výdajů rozpočtu ORR KÚ KK (82,389 % EU a 17,611 % SR) z titulu přijetí
neinvest. účelové dotace z MPSV ČR určené na realizaci projektu KK Predikce trhu práce (Kompas)
MPSV ČR financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
přesun rozpočt. prostředků z ORR KÚ KK do OKŘ KÚ KK na mzdové výdaje projektu Predikce trhu
práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

13013
----

13

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

172

173

174

175

MMR ČR

ÚZ

navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí invest. účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje za realizaci projektu III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice
realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
navýšení příjmů a výdajů KK (podíl SR a EU) z titulu přijetí invest. účelové dotace z MMR ČR,
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH KÚ KK pro PO KK Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje za realizaci projektu III/220 6 Modernizace silnice průtah Fojtov realizovaného v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
projektu v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
MŠMT ČR sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Střední lesnická škola Žlutice
navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
projektu v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
MŠMT ČR sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Základní škola a mateřská
škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OŽP KÚ KK, jedná se o příjem z pokut dle § 38 odst. (3) zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a o výnos z poplatků dle § 15 odst. 14 zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

176

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OŽP KÚ KK na zajištění zpracování Územní energetické koncepce Karlovarského kraje
– Aktualizace 2017 – 2042

177

změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční v rámci rozpočtu OISM KÚ
KK z důvodu financování vybavení jednotlivých pavilonů mobiliářem v rámci výdajů na akci
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu
nemocnice v Chebu

178

179

180

181

182

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, které jsou určeny na neinvest. dotace v
rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu k získání
odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji, a to pro PO zřizované
obcemi KK a PO KK (rozpis na jednotlivá zařízení je uveden v návrzích č. 1 a č. 2)
přesun rozpočt. prostředků z OKPPL a CR KÚ KK do rozpočtu OKH a VV KÚ KK na zajištění
peněžního daru pro Oxanu Matros, družce bývalého ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů
přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKPPL a CR KÚ KK, jedná se o změnu charakteru
finančních prostředků z neinvestičních na investiční, prostředky jsou určeny do fondu investic PO KK
Císařské lázně Karlovy Vary na zajištění havarijního stavu, konkrétně na zajištění zatékání,
zabezpečení anglických dvorů, obnovení funkce provětrávání a odstranění degradovaných omítek
zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve
výši 1 500 000 Kč do rozpočtu odboru investic a správa majetku k financování případných žádostí o
individuální dotaci v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům žádajícím o výměnu
zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" z důvodů, které nebyly
způsobeny pochybením žadatele, a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky
stanovené výzvou výše uvedeného dotačního programu
změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční v rámci rozpočtu OŠMT KÚ
KK z dotace do fondu investic pro PO KK Gymnázium Ostrov na akci Rekonstrukce koridoru
Gymnázium Ostrov – č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

17 968
17 969

5.334.207,37
13.551.206,64

"

"

33 063

177.876,40

"

"

33 063

225.952,--

"

"

4.287.424,25

"

"

205.458,--

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Usnesením z 12. jednání
ZKK č. 165/06/18 ze dne
21.6.2018 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č.
1 - 176/2018

"

±50.000.000,--

433/04/18

23.4.2018

168/06/18

21.6.2018

± 137.500,--

OŠMT

566/05/18

14.5.2018

± 50.000,--

OKPPL a CR

422/04/18

12.4.2018

± 1.000.000,--

OKPPL a CR

494/04/18

23.4.2018

1.500.000,--

OISM

540/05/18

14.5.2018

±1.535.490,--

OŠMT

511/05/18

14.5.2018

14

211/06/18

21.6.2018

ne

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK, prostředky jsou určeny pro PO KK Domov pro
seniory v Perninku na poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci v přímé obslužné péči

183

přesun rozpočt. prostředků v rámci OŠMT KÚ KK z vyřazeného projektu akce č. 7013 Integrovaný
operační program - Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole a z vyřazeného projektu akce č. 7026
Integrovaný operační program – Modernizace stavebních a výpočetních oborů na Střední
průmyslové škole Loket na dofinancování druhé části návratné finanční výpomoci finančním
partnerům, příspěvkovým organizacím kraje, čísla akcí 7607 – 7612, projektu Implementace
Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

185

přesun rozpočt. prostředků v rámci OZDR KÚ KK z vyřazených projektů: z akce č. 7036 Integrovaný
operační program – Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi
poskytovateli zdravotnických služeb, pacienty a informačními systémy KKN na dofinancování výdajů
projektu Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče I., číslo akce 7016 z projektu Zefektivnění
komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci KK a zvýšení připravenosti zdravotnických
zařízení na mimořádné události a krizové situace, číslo akce 7031, realizovaných KKN a.s., v rámci
Integrovaného operačního programu z akce č. 7035 Integrovaný operační program – Zvýšení
kyberbezpečnosti KKN na dofinancování výdajů projektu Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná
péče II., číslo akce 7017, realizovaného KKN a.s. v rámci Integrovaného operačního programu

186

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z MŠMT ČR na financování
projektu v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
MŠMT ČR sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů, prostředky jsou určeny pro PO KK Gymnázium Cheb
navýšení příjmů a výdajů rozpočtu OŠMT KÚ KK zapojením vratky dotace od Základní školy J. A.
Komenského Chodov, Smetanova 738, finančního partnera projektu Obědy do škol v Karlovarském
kraji, realizovaného v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, specifický cíl I.,
prostředky budou poskytnuty Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25

188

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny na
neinvest. příspěvek pro PO KK Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní
jídelně základní školy v Brandlově ulici za leden až březen 2018

189

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OŠMT KÚ KK na úhradu výdajů souvisejících s udržitelností projektů, jedná se o zůstatek
nevyčerpaných paušálů projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje z roku 2017

190

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OŠMT KÚ KK na výplaty finančních darů jako ocenění za úspěšnou reprezentaci KK žákům a
kolektivům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2016/2017

191

192

33 063

ÚV ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinvest. účelové dotace z ÚV ČR, prostředky
jsou určeny pro činnost krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2018 na financování
platu jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů a ostatních sociálních nákladů

4 001

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

508/05/18

14.5.2018

± 1.710.000,--

"

"

± 3.288.000,-± 3.207.428,07

"

"

± 7.518.944,-± 7.118.944,-± 400.000,-± 8.277.585,--

"

"

799.944,--

"

"

30.000,--

"

"

± 83.810,--

"

"

159.927,--

"

"

39.700,--

"

"

300.000,--

"

"

± 73.700,--

přesun rozpočt. prostředků z OŘP KÚ KK do OKŘÚ KÚ KK na úhradu mzdových výdajů, přímo
souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v KK financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

184

187

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

193

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OZDR KÚ KK, jedná se o zapojení vratky od města Mariánské Lázně za účelem jejich navrácení
Plzeňskému kraji v souladu se smlouvou o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v
oboru chirurgie v Mariánských Lázních

40.000,--

"

"

194

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu
OZDR KÚ KK na poskytnutí podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání
lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském
kraji

110.000,--

"

"

195

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do kapitoly příspěvky cizím
subjektům OŠMT KÚ KK k poskytnutí individuální neinvest. dotace subjektu TJ MDDM Ostrov, z.s.
(IČO 18229395), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce Memoriál
Miroslava Kitzbergera

±10.000,--

OŠMT

564/05/18

14.5.2018

±110.984,--

OŠMT

565/05/18

14.5.2018

196

197

přesun rozpočt. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny na
neinvest. dotace v rámci Programu pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje na podporu školních soutěží na rok 2018 pro příspěvkové organizace vykonávající činnost škol
a školských zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje dle přílohy č. 2.
přesun rozpočt. prostředků v rámci ORR KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z investičních
na neinvestiční prostředky, jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací obcím v
rámci Programu obnovy venkova

± 4.163.577,--

583/05/18

21.5.2018

15

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

zapojení volných finančních prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření Karlovarského
kraje za rok 2017 do rozpočtu ORR KÚ KK na poskytnutí dotací v II. kole příjmu žádostí v rámci
Programu obnovy venkova na obnovu válečných hrobů

198

zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do rozpočtu OZDR KÚ KK na přípravu a zpracování studie Generelu nemocnice Karlovy Vary, tato
alokace finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 byla schválena usnesením č.
ZK 78/04/18 dne 26. 4. 2018

199

č.usnesení

datum

1.000.000,--

"

"

10.000.000,--

"

"

MK ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR pro PO KK Galerii
výtvarného umění v Chebu na realizaci Celoročního výstavního programu GAVU Cheb na rok 2018

34 070

850.000,--

"

"

201

MK ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR pro PO KK Galerii 4
– galerie fotografie na realizaci projektu Celoroční činnost ART CENTRA GALERIE 4

34 070

200.000,--

"

"

± 28.938,--

"

"

35.000,--

"

"

254.116,80

"

"

265.434,78

"

"

17 017
17 018

455.496,37

"

"

33 353

141.793.431,--

"

"

27 355

76.770.233,--

574/05/18

14.5.2018

202

203

MK ČR

205

Saská
rozvoj.
banka

206

MMR ČR

208

34 070

navýšení příjmů a výdajů OF KÚ KK (neinvestiční rezervy na nepředvídatelné výdaje) z titulu přijetí
finanční náhrady od společnosti Léčebné lázně Mariánské lázně, a.s. , jedná se o náhradu nákladů
vynaložených krajem v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému při
mimořádné události zřícení části objektu bývalého hotelu Kavkaz v Mariánských lázních

204

207

navýšení příjmů a výdajů OKPPL a CR KÚ KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR
pro PO KK Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: Lekotéka - speciální fond pro děti
se specifickými potřebami, na realizaci projektu: Knihovnické služby pro handicapované občany
2018 a dále na realizaci projektu: Dobrovolníci pomáhají svým srdcem, jde o finanční prostředky z
dotačního řízení Knihovna 21. století na rok 2018

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci
projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu
financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká
republika 2014–2020, prostředky jsou v plné výši určeny pro projektového partnera Město Cheb

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z MMR ČR, prostředky jsou
určeny do rozpočtu ORR KÚ KK pro PO KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání, na realizaci
projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference KK 2015 – 2017, realizovaného v rámci
Operačního programu Technická pomoc

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na základě materiálu
MŠMT ČR č.j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z
rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků a dále na
základě 1. – 3. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků,
MŠMT ČR
prostředky jsou učeny pro PO KK v oblasti školství a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
a DSO Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2
důvodové zprávy)

MD ČR

navýšení příjmů a výdajů ODSH KÚ KK z důvodu přidělení účelové dotace z MD ČR určené ke krytí
nákladů Karlovarského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné
železniční osobní dopravě v roce 2018

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

200

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT KÚ KK, prostředky jsou určeny jako neinvestiční
příspěvek pro PO KK Integrovaná střední škola Cheb k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání
řidičského oprávnění v autoškole

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

231/06/18

21.6.2018?

ne

194/06/18

21.6.2018

ano

přesun rozpočt. prostředků v rámci OŠMT KÚ KK z vyřazeného projektu akce č. 7026 Integrovaný
operační program - Modernizace stavebních a výpočetních oborů Střední průmyslové školy Loket
na nový projekt akce č. 7037 Integrovaný operační program - Modernizace infrastruktury SŠ
logistické Střední školy logistické Dalovice

± 160.000,--

OŠMT

633/05/18

21.5.2018

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF KÚ KK do OKPPL a CR KÚ KK na
individuální dotaci pro EGOMOTION, s.r.o. na podporu projektu Cyklotoulky KK

±108.888,--

OKPPL a CR

536/05/18

14.5.2018

211

změna charakteru fin. prostředků z neinvestičních na investiční v rámci rozpočtu OŽP KÚ KK z
důvodu navýšení investiční rezervy odboru určené na drobné vodohospodářské a ekologické akce,
jedná se o nevyčerpané neinv. prostředky určené k dorovnání přeplatků jednotlivým subjektům za
odběr podzemních vod na základě rozhodnutí finančních úřadů

±1.562.955,--

OŽP

628/05/18

21.5.2018

212

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na nepředvídatelné výdaje OF KÚ KK do OBKŘ KÚ KK pro
firmu VELEBNÝ a FAM s.r.o. na úhradu výroby praporu pro pěší rotu aktivní zálohy Krajského
vojenského velitelství Karlovy Vary

OBKŘ

576/05/18

14.5.2018

213

přesun rozp.prostředků na poskytnutí dotací na Likvidaci invazních druhů rostlin v KK, a to v částce
2.000.000 Kč z rozpočtu OŽP KÚ KK do kap.Příspěvky cizím subjektům a v částce 283.611,92 z
vázaných finančních prostředků z výsl.hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 do kapitoly
Příspěvky cizím subjektům

OŽP

627/05/18

21.5.2018

OKPPL a CR

602/05/18

21.5.2018

209

210

214

zapojení volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OKPPLaCR KÚ KK na
nein.individuální dotaci pro Národní památkový ústav,p.o. na akci Kynžvartská daguerrotypie –
zpracování projektu expozice

±78.963,--

± 2.283.611,92

±300.000,--

16

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

přesun rozp. prostředků z rezervy na indiv. dotace OF do kap. příspěvky cizím subjektům OŠMT k
poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu VK Karlovarsko 2014 s.r.o. (IČO 02950634), na
projekt Úhrada nákladů na účast v Champions League (Liga mistrů)

216

MK ČR

±300.000,--

"

"

±82.000,--

"

"

±280.800,--

"

"

150.000,--

"

"

±346.000,--

"

"

±38.115,--

"

"

86.000

"

"

500.000,--

"

"

34 053

51.000,--

"

"

34 070

20.000,--

"

"

1.000.000,--

"

"

1.500.000,--

"

"

289.183,58

"

"

přesun rozp.prostředků ve výši v rámci rozpočtu OŠMT. Finan. prostředky jsou určeny jako
nein.příspěvek pro PO KK-Střední škola logistická Dalovice k zajištění výuky obsluhy motorových
vozíků 3. ročníku oboru Operátor skladování

223

MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR přijetím nein.účel. dotace pro PO KK- Krajská knihovna
Karlovy Vary, na projekt Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 2018 (podprogram VISK 2),
dále na projekt Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (podprogram VISK 9/I)

34 053

zapojení rozdělených vol. finan. prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok
2017 do rozpočtu OF na úroky úvěru.Tato alokace volných finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 byla schválena usnesením č. ZK 78/04/18 dne 26. 4.
2018

225

230

"

přesun rozp. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Finan.prostředky jsou určeny jako nein. příspěvek
pro PO KK-Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov k zajištění výuky a výcviku
žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole

222

229

"

zapojení váz. finan. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do nein. výdajů rozpočtu
OŠMT pro PO KK- Základní umělecká škola J. Labitzkého Bečov nad Teplou k zajištění organizace
VI. Festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje 2018. Tuto alokaci
vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

221

228

±183.918,--

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT.Finan. prostředky jsou určeny jako
invest.příspěvek pro PO KK -Střední průmyslová škola Ostrov na zajištění real.projektu KAIPAN

220

227

28.5.2018

přesun rozp. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí nein. příspěvku PO KKIntegrovaná střední škola Cheb v souvislosti s ukončením udržitelnosti projektu Podpora rozvoje
dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, a to na web-hosting a na personální výdaje tj. platy,
zákonné odvody a příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb

219

226

657/05/18

34 053

přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT.Finan.prostředky jsou určeny jako nein.
příspěvek pro PO KK-Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na zajištění matematické
gramotnosti žáků zapojením tzv. chromebooků do výuky

218

MK ČR

MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR přijetím nein. účelové dotace pro PO KK- Krajská knihovna
Karlovy Vary na projekt Interaktivita v Krajské knihovně (podprogram VISK3)
navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR přijetím nein. účelové dotace pro PO KK-Muzeum Cheb na
realizaci projektu Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 8.
etapa
zapojení volných finan. prostředků z rozdělení přebytku výsledku hospodaření KK za rok 2017 ve
výši 1.000.000 Kč do rozpočtu ORR na II. kolo dotačního programu pro obce Senior Expres. Tato
alokace finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 byla
schválena usnesením č. ZK 78/04/18 dne 26. 4. 2018
zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r.2017 do rozpočtu
OŠMT. Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK- Základní škola Ostrov do fondu investic na akci
Zdvižná vertikální plošina do 3.NP v objektu Základní školy Ostrov, příspěvková organizace.Tuto
alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

snížení příjmů a výdajů KK pro r. 2018 vrácením nevyčerpaných finan. prostředků. Jedná se o
vratku finančních prostředků z neinvestiční účelové dotace po provedení vyúčtování za první čtvrtletí
roku 2018, určené na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských
MŠMT ČR zařízeních v roce 2018. Prostředky byly vráceny na účet KK dne 9. května 2018 od právnické osoby
zřizované městem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Karlovy Vary

datum

± 500.000,--

přesun rozp. prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro účely posílení
přímých výdajů ve školství. Finan.prostředky jsou určeny jako nein. příspěvek pro PO KKGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na zajištění udržitelnosti projektu Krajské
vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to na navýšení prostředků na
platy

217

224

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR přijetím nein.účel. dotace pro PO KK-Muzeum Karlovy Vary
na realizaci projektu Digitalizace seznamů lázeňských hostů v Karlových Varech XII. etapa
(podprogram VISK 7)

33 069

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

215

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

27.000,--

17

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

OŠMT

690/05/18

28.5.2018

234/06/18

21.6.2018

ne

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

zapojení vázaných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do nein. výdajů rozpočtu
OŠMT.Finanční prostředky budou určeny na zajištění krytí požadavků škol a školských zařízení na
dofinancování prostředků na platy a zákonné odvody. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků z
výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením
č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

231

zapojení vázaných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 ve do nein. výdajů rozpočtu
OŠMT.Finanční prostředky jsou určeny na zajištění pravidelné pracovní porady ředitelů škol a
školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem (mimo středních škol). Tuto alokaci vázaných
finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

232

navýšení příjmů a výdajů OVZ zapojením příjmů z prodeje osobního služebního vozidla Škoda
Superb od Autobazaru Beránek, Sokolov

233

234

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsledku hospodaření KK za r. 2017 do rozpočtu
OŠMT na předfinancování invest. výdajů akce č. 9444 Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov
po živelní pohromě. Na MMR ČR byla podána žádost o dotaci z dotačního titulu Obnova obecního a
krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017.Tuto alokaci volných finančních prostředků
z výsledku hospodaření KK schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18
ze dne 26. 4. 2018

235

přesun rozpočtových prostředků z OZDR z vyřazeného projektu akce č. 7008 IROP Technika pro
Zdravotnickou službu Karlovarského kraje, p.o. do OŠMT na předfinancování invest.výdajů akce č.
9444 Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě. Na MMR ČR byla podána
žádost o dotaci z dotačního titulu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v
roce 2017
navýšení příjmů a výdajů OŘP zapojením přijatých vratek finan. prostředků. Jedná se o finan.
prostředky vrácené na základě vyúčtování poskytnutých záloh v r. 2017 od poskytovatelů soc.
služeb v rámci real. projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

236

13 013

navýšení příjmů KK a zároveň snížení finan. KK přijetím evropského podílu ze Saské rozvojové
banky za real. projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v českosaském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát
Sasko – Česká republika 2014–2020

237

zapojení volných finan.prostředků z výsl. hospodaření KK za r. 2017 OISM na invest. akci nákup
areálu ve Svatošských skalách. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne
26. 4. 2018

238

č.usnesení

datum

1.182.735,--

"

"

25.000,--

"

"

188.000,--

"

"

1.000.000,--

"

"

± 4.500.000,--

"

"

5.785.295,90

"

"

601.463,17

"

"

3.043.230,--

"

"

MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OŽP přijetím nein.účel. Dotace na náhradu prokazatelně účelně
vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření fyzickým osobám

98 035

150.000,--

"

"

240

MF ČR

navýšení příjmů a výdajů OŽP přijetím nein. účel. Dotace jako náhrada škod způsobených vlkem
obecným na ovcích, které obhospodařuje společnost Horský statek Abertamy s.r.o., Abertamy

98 278

25.700,--

"

"

MK ČR

navýšení příjmů a výdajů OKPPLaCR přijetím nein. účel.pro PO KK- Krajská knihovna Karlovy Vary
na realizaci projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v r. 2018

34 070

45.000,--

"

"

3.000.000,--

"

"

80.000.000,--

"

"

2.995.000,--

"

"

242

243

zapojení volných finan.prostředků z výsl.edku hospodaření KK za r. 2017 do OZDR na navýšení
nein.příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné služby, PO KK z důvodu navýšení prostředků na
platy na základě nařízení vlády č.399/2017. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
78/04/18 ze dne 26. 4. 2018
zapojení volných finan.prostředků z výsl. hospodaření KK za r. 2017 do ODSH z důvodu navýšení
provozního příspěvku určeného pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje,PO, na
opravy silnic a mostů II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2018.
Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

244

navýšení příjmů a výdajů OSV zapojením vrácených prostředků ze zápůjček poskytnutých v roce
2018 nestátním neziskovým organizacím působících na udržení sociálních služeb Karlovarského
kraje

245

přesun rozp.prostředků v rámci OBaKŘÚ.Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z
nein. na investiční. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí dotace pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje pro rok 2018

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

239

241

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

± 90.000,--

18

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OBaKŘÚ

670/05/18

28.5.2018

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto
odboru. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky v oblasti sportu
zapojení rozdělených volných finan. prostředků z výsl.hospodaření KKza r. 2017 do OŠMT.
Finan.prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků cizím subjektům v oblasti sportu. Rozpočtové
opatření se zrealizuje a finanční prostředky lze těmto subjektům uvolnit až po schválení této alokace
z volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
Zastupitelstvem Karlovarského kraje konaném dne 21. 6. 2018

247

přesun rozp.prostředků z kap.rezervy OFdo OŠMT. Finan.prostředky jsou určeny pro PO KKStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb do fondu investic na akci Rekonstrukce
sociálních zařízení v budově školy a na akci Oprava izolace vnějšího pláště budovy školy

248

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

datum

± 500.000,--

OŠMT

694/05/18

28.5.2018

2.500.000,--

OŠMT

694/05/18

28.5.2018

± 2.600.000,--

OŠMT

---

28.5.2018

±2.000.000,--

OKPPaCR

674/05/18

28.5.2018

č.usnesení

246

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

datum

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

249

zapojení volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r.2017 do OKPPLaCR na krytí
neinvestičních výdajů poskytnutých dotací z rozpočtu tohoto odboru na obnovu kulturních památek,
památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018

250

zapojení volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OZDR. Finanční prostředky
jsou určeny pro ZZS Karlovarského kraje, p.o. do fondu investic na pořízení sanitních vozů.
Rozpočtové opatření se zrealizuje a finanční prostředky lze uvolnit až po schválení této alokace
volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
Zastupitelstvem Karlovarského kraje konaném dne 21. 6. 2018

2.000.000,--

OZDR

687/05/18

28.5.2018

251

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT na nein. dotace pro PO KK určené na realizaci projektu
RESTART Nadačního fondu Veroniky Kašákové s cílem připravit děti na život po odchodu z
dětského domova

± 177.000,--

OŠMT

753/06/18

18.6.2018

±700.000,--

OŠMT

706/06/18

18.6.2018

132.578,--

OZDR

708/06/18

18.6.2018

přesun rozp. prostředků z kapitálové rezervy OFdo OŠMT. Finanční prostředky jsou určeny pro PO
KK-Pedagogicko-psychologická poradna K.Vary na navýšení dotace do fondu investic na
dofinan.akce Izolace budovy a opravy sklepních prostor v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov

252

navýšení P a V OZDR přijetím finan. prostředků z pojistných plnění došlých na účet Karlovarského
kraje. Tyto prostředky budou použity na navýšení provozního příspěvku PO KK-Zdravotnická
záchranná služba Karlovarského kraje na úhradu nákladů za opravy vzniklé na budově Z Krajského
úřadu Karlovarského kraje a na budově výjezdové základny v Chebu

253

254

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OKPPLaCR
pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY jako neinvestiční příspěvek na akci Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary

3.000.000,--

OKPPLaCR

699/06/18

5.6.2018

255

přesun rozp. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT na neinves. příspěvky určené
příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství na pokračování projektu STOP
násilí na školách – prevence kriminality v 1. pololetí školního roku 2018/2019

±400.000,--

OŠMT

750/06/18

18.6.2018

256

navýšení P a V KK přijetím invest. účel.dotace na finan.programu Podpora zajištění vybraných
investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami;
evidenční číslo programu 133 320. Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK-Střední pedagogická
MŠMT ČR škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary na zajištění kompenzační pomůcky –
Braillské tiskárny pro zrakově postiženou žákyni

navýšení P a V OŠMT vrácením finan.prostředků z předchozích let na účet Karlovarského kraje od
příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti školství. Finanční prostředky budou
poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

257

snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 vrácením finan. prostředků MŠMT
ČR.Jedná se o nevyčerpané finan.prostředky z nein. účelové dotace určené na rozvojový program
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); MSMT-21088/2017-1 na období
leden – červen 2018, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi Karlovarského kraje

258

259

260

33 500

100.000,--

702/06/18

33 353

90.974,--

702/06/18

33 070

136.508,--

702/06/18

9.597.269,55

702/06/18

20.000,--

702/06/18

31.724.110,--

702/06/18

9.500,--

702/06/18

navýšení P a V KK přijetím účelové dotace do OŠMT na realizaci projektu Implementace Krajského
akčního plánu 1 v Karlovarském kraji akce č. 7605, realizovaného v rámci Operačního programu
MŠMT ČR Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání

MK ČR

navýšení P a V OKPPLaCR přijetím nein. účelové dotace pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary na projekt Významná výročí roku 2018 spjatých
s naší státností

261

navýšení P a V KK zapojením příjmů – daně z příjmů právnických osob placené Karlovarským
krajem za rok 2017 do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je
tato daň hrazena

262

navýšení P a V ODSH zapojením příjmů na dopravní obslužnost - autobusy, které byly převedeny
na účet Karlovarského kraje dne 14. 5. 2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti obce Kolová

34 070

18.6.2018

19

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 28.5.2018 stáhla bod z
programu jednání.

192/06/18

21.6.2018

ano

194/06/18

21.6.2018

ano

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

navýšení P a V ODSH zapojením příjmů na dopravní obslužnost - dráhy, které byly převedeny na
účet Karlovarského kraje dne 29. 5. 2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti města Horní Slavkov

264

265

MF ČR

MŽP ČR

č. usnesení
RKK

datum

OŠMT

707/06/18

18,.6.2018

± 92.160,--

OŽP

864/07/18

23.7.2018

±50.000,--

OBaKŘÚ

723/06/18

18,.6.2018

ODSH

---

18.6.2018

98 278

13.640,--

702/06/18

15 011

161.439,87

702/06/18

I

II

III

přesun rozp.prostředků ve výši z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do ODSH
na poskytnutí individuální investiční dotace Statutárnímu městu Karlovy Vary na sanaci skalního
masivu u silnice I/6 v Karlových Varech

± 5.600.000,--

přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 5.600.000 Kč z Odboru finančního Krajského
úřadu Karlovarského kraje, a to ve výši 3.974.376 Kč z rezervy na individuální dotace a ve výši
1.625.624 Kč z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje, do rozpočtu Odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí individuální investiční
dotace Statutárnímu městu Karlovy Vary na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v Karlových Varech.

přesun finan. prostředků z neinvestiční rezervy na nepředvídatelné výdaje OF do OŠMT.
Finan.prostředky budou poskytnuty formou neinvestiční dotace organizační složce státu Vyšší
policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze na zahájení pobočky této školy v
Sokolově

271

přesun rozp.prostředků z kap.rezervy OF do OŠMT. Finanční prostředky jsou určeny pro
příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Aš do fondu investic na akci Oprava
střech pavilonu 1, 2 a tělocvičny, Gymnázium Aš

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

± 5.600.000,--

ODSH

---

± 5.600.000,--

ODSH

---

18.6.2018

± 1.000.000,--

OŠMT

767/06/18

18.6.2018

± 450.000,--

OŠMT

778/07/18

9.7.2018

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro účely posílení
přímých výdajů ve školství. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek k navýšení
objemu prostředků na platy včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do Fondu kulturních a
sociálních potřeb příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov

± 68.000,--

OŠMT

773/06/18

27.6.2018

273

zapojení vázaných finan. prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do kap. výdajů OŠMT pro TJ
Sokol Lázně Kynžvart jako dar na projekt Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart. Tuto
alokaci vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

10.000,--

OŠMT

822/07/18

9.7.2018

275

přesun rozpočtových prostředků v rámci OŠMT. Finan.prostředky jsou určeny jako neinvestiční
příspěvek pro PO KK-Střední průmyslová škola Ostrov k zajištění výuky a výcviku žáků včetně
získání řidičského oprávnění v autoškole

276

ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ přijetím nenin.účelové dotace na úhradu mzdových nákladů za období
4/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací
přesun rozp.prostředků z OBaKŘÚ do fondu investic PO KK-Obchodní akademie, vyšší odborná
škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na realizaci
krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Rada Karlovarského kraje
dne 18.6.2018 stáhla bod z
programu jednání.

18.6.2018

272

274

č. usnesení
ZKK

Rada Karlovarského kraje
dne 18.6.2018 stáhla bod z
programu jednání.

navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením Fondu budoucnosti ve výši ± 5.600.000 Kč
do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje na poskytnutí individuální
investiční dotace Statutárnímu městu Karlovy Vary na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v
Karlových Varech.

270

datum

± 3.120.000,--

přesun rozpočtových prostředků z OBaKŘÚ do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru pro Kraj
Vysočina na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR a
informace o aktivitách Karlovarského kraje v oblasti bezpečného chování na internetu a prevence
kybernetické kriminality

268

269

702/06/18

změna charakteru finan.prostředků v rámci OŽP kapitoly příspěvky cizím subjektům z investičních
na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace obci
Velká Hleďsebe na zhotovení „Digitálního povodňového plánu obce Velká Hleďsebe“

267

269

navýšení P a V KK přijetím nein. účel.dotace do OISM na financování administrace projektu
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji akce č.
7303, realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 – Kotlíkové
dotace II

RO předané odborům k materiálu odboru

odbor

191.818,--

přesun rozp.prostředků z kap.rezervy OF do OŠMT. Finan.prostředky jsou určeny pro PO KKStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb do fondu investic na akci Rekonstrukce
sociálních zařízení v budově školy a na akci Oprava izolace vnějšího pláště budovy školy

266

269

navýšení P a V OŽPu 13.640 Kč přijetím nenin. účel.dotace jako náhrada škod způsobených
bobrem evropským na dřevinách rostoucích na pozemku p č. 655/3 v k.ú. Starý Hrozňatov
obhospodařovaném Státním pozemkovým úřadem

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

263

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

±104.700,--

13 101

776/07/18

9.7.2018

7.610,--

"

"

± 621.145,--

"

"

20

Rada Karlovarského kraje
dne 18.6.2018 stáhla bod z
programu jednání.

250/06/18

21.6.2018

ne

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

přesun rozp.prostředků v rámci OSV. Finan.prostředky jsou určeny pro PO KK- Domov pro seniory v
Lázních Kynžvart na poskytnutí náborových příspěvků novým zaměstnancům v přímé obslužné péči

277

278

ÚZ

MV ČR

navýšení P a V OBaKŘÚ přijetím nein. účelové dotace na realizaci projektu Karlovarský kraj –
informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů

14 032

č.usnesení

datum

± 93.800,--

"

"

120.000,--

"

"

± 80.000,--

"

"

±1.190.000,--

"

"

93.874,--

"

"

462.510,06

"

"

±61.844,--

"

"

přesun rozp. prostředků z OKPPLaCR do kap. příspěvky cizím subjektůmtohoto odboru pro
společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. jako neinvestiční příspěvek na realizaci
projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví a zajištění správy potenciálního světového statku

280

přesun rozp. prostředků v rámci rozpočtu příspěvků cizím subjektům OŠMT z nein. výdajů na
kap.výdaje. Jedná se o dotace Programu Údržba sportovních zařízení dle charakteru poskytnutých
dotací jednotlivým příjemcům schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 692/05/18
ze dne 28. 5. 2018

281

navýšení P a V KK vrácením finan. prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé
výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od PO zřizované obcí v oblasti školství.
Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

282

zapojení vázaných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OKŘÚ. Jedná se o
zůstatek účtu Sociální fond z roku 2017.Vázané finanční prostředky z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
78/04/18 dne 26. 4. 2018

283

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT jako nein. příspěvek pro PO KK - Integrovaná střední škola
Cheb k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole

284

přesun rozp. prostředků z OŘP do OKŘÚ na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s
realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.), schváleného k realizaci a
financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost

13 013

±653.904,--

"

"

285

navýšení P a V OŘP zapojením přijaté vratky finančních prostředků. Jedná se o finanční prostředky
vrácené na základě vyúčtování poskytnutých záloh v roce 2017 od poskytovatelů sociálních služeb v
rámci realizace projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

13 013

98.608,--

"

"

286

navýšení P a V ORR pro rok 2018 přijetím nein.účel. dotace na financování projektu Nestůj a pojď II.
MPSV ČR realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

13 013

6.849.989,63

"

"

287

navýšení P KK přijetím nein. dotacey za real. projektu Technická pomoc Česká republika – Sasko
2014 - 2020 financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát
MMR ČR Sasko – Česká republika 2014 – 2020. Jedná se o příjem podílu státního rozpočtu určeného pro
Karlovarský kraj, který byl krajem předfinancován. Nyní bude tento podíl rozpočtově zapojen vůči
financování a finanční prostředky převedeny zpět na FB

17 051

50.324,02

"

"

500.000,--

"

"

13.316,--

"

"

zapojení rozdělených volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 OŠMT pro PO KKStřední lesnická škola Žlutice do fondu investic na přestavbu chemické laboratoře na dvě odborné
učebny. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

288

289

ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ přijetím nein. účelové dotace na úhradu mzdových nákladů za období
5/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací

13 101

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

279

33 353

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

290

přesun rozp.prostředků v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±
347.000 Kč z nein. na investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí
neinvestičních dotací obcím v rámci II. kola Programu obnovy venkova

± 347.000,--

"

"

291

zapojení volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OSV na poskytnutí dotace do
fondu investic PO KK-Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku na realizaci novostavby
Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku – nákup pozemku a poplatky.Tuto alokaci
volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo ZKK
usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21. 6. 2018

10.000.000,--

"

"

21

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

zapojení volných finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OŠMT pro PO KKIntegrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov do fondu investic na realizaci stavebně
technických opatření v budově domova mládeže v Lokti v souvislosti s nápravou nedostatků
zjištěných Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech. Tuto alokaci volných finančních
prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

292

zapojení vol. finan.prostředků z výsl.hospodaření KK za r. 2017 do OŠMT pro PO KK- Střední
zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary do fondu investic na akci Rekonstrukce
odborných učeben stomatologických oborů. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku
hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

293

zapojení vol. finan. prostředků z výsl. hospodaření KK za r. rok 2017 do OŠMT pro PO KK- Střední
pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary do fondu investic na akci Rekonstrukce
sociálních zařízení tělocvičen Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary, p. o. Tuto
alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

294

295

ÚZ

MŠMT ČR

navýšeníP a v OŠMT přijetím nein. účel. dotace na finan. projektu Učíme se vedle sebe, prioritní
osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov

33 063

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
odbor

č. usnesení
RKK

datum

± 55.203,--

OŠMT

---

9.7.2018
6.8.2018

± 1.350.000,--

OŠMT

832/07/18

9.7.2018

OKPPLaCR

795/07/18

9.7.2018

č.usnesení

datum

8.000.000,--

"

"

2.500.000,--

"

"

700.000,--

"

"

668.400,--

"

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

296

přesun rozp.prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro naplnění
opatření Krajského akčního plánu. Finan. prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek k
navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do Fondu
kulturních a sociálních potřeb pedagogických pracovníků Krajského vzdělávacího centra na posílení
dalšího vzdělávání těchto pracovníků středních odborných škol pro rok 2018 příspěvkové organizaci
zřizované Karlovarským krajem Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

297

přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy OFdo OŠMT. Finanční prostředky jsou
určeny pro PO KK- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na navýšení
neinvestičního příspěvku na vybavení a provoz odloučeného pracoviště v Sokolově organizační
složky státu Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze. Výuka na
tomto odloučeném pracovišti bude zahájena v září roku 2018

298

zapojení z finanční rezervy z neinvestiční rezervy OF do příspěvků cizím subjektům OKPPLaCR na
neinvestiční individuální dotaci pro Sdružení osvobození politických vězňů a pozůstalých, z.s.

299

zapojení volných finan.prostředků z výsledku hospodaření K za r. 2017 kapitálových výdajů ORR na
financování pokračování Cyklostezky Ohře do Kyselky. Tuto alokaci volných finančních prostředků z
výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením
č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

5.000.000,--

ORR

834/07/18

9.7.2018

300

přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy OF do OŠMT. Finanční prostředky jsou určeny
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola Ostrov jako navýšení příspěvku do
fondu investic na akci Zdvižná vertikální plošina do 3. NP v objektu Základní školy Ostrov, p. o.

± 500.000,--

OŠMT

---

23.7.2018

301

přesun rozp.prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT, a to z rezervní položky pro účely
posílení přímých výdajů ve školství. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek k
navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do fondu
kulturních a sociálních potřeb příspěvkovým organizacím zřizovaných Karlovarským krajem, a to u
Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, u Integrované
střední školy Cheb, příspěvková organizace, u Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková
organizace, u Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

± 204.000,--

OŠMT

870/07/18

23.7.2018

302

přesun rozp.prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční
příspěvek pro PO KK na úhradu stipendií za 2. pololetí školního roku 2017/2018 pro žáky
vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským
krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě)

± 1.778.000,--

OŠMT

871/07/18

23.7.2018

303

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do
OF, kapitálové rezervy. Tato alokace volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2017 byla schválena usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

± 16.000,--

36.412.681,19

839/07/18

23.7.2018

22

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Rada Karlovarského kraje
9.7.2018 nepřijala k tomuto
bodu žádné usnesení.
Rada Karlovarského kraje
6.8.2018 bez usnesení

Ro nebude předloženo,
neschválilo vedení

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

navýšení P a V KK vrácením finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353
(přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace
zřizované obcí v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

305

navýšení P a V OŘP přijetím 4. zálohy neinvestiční účelové dotace k financování projektu Podpora
vybraných služeb sociální prevence (OP Z I.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.
MPSV ČR
přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru řízení projektů Krajského úřadu KK, jedná se o
povinný 5 % podíl spolufinancování KK k obdržené dotaci na realizaci projektu
navýšení P a V OŘP zapojením vrácených finančních prostředků. Jedná se o finanční prostředky
vrácené subjektem 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně - STD na zvláštní účet
projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence (OPZ I.) financovaného v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 2: Sociální začleňování
a boj s chudobou, poskytnuté organizaci v roce 2016 v přímé souvislosti s realizací projektu a budou
použity na výdaje tohoto schváleného projektu v roce 2018

307

308

309

navýšení P a V KK přidělením neinvestiční účelové dotace do rozpočtu OŠMT k zajištění prostředků
na financování přímých výdajů na III. čtvrtletí roku 2018 ve školách a školských zařízeních
MŠMT ČR zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)

navýšení P a V ORR přijetím neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu Karlovarského kraje
Predikce trhu práce (Kompas) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
MPSV ČR přesun rozpočtových prostředků z ORR do OKŘÚ na mzdové výdaje projektu Predikce trhu práce
(Kompas) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

310

311

312

313

datum

4.000.000,--

"

"

33 353

38.057,--

"

"

13 013

37.241.120,60
± 1.960.058,98

"

"

13 013

141.814,25

"

"

33 155

25.958.999,--

"

"

13 013

716.061,15
± 650.000,--

"

"

± 64.000,--

"

"

486.000,--

"

"

5.000.000,--

"

"

2.000.000,--

"

"

přesun rozp. prostředků v rámci OŽPaZ, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z neinvestičních na
investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí investiční dotace společnosti
OSTROVSKÝ MACÍK, z.s. na nákup vozidla odchytové služby pro záchrannou stanici volně žijících
živočichů. Poskytnutí této dotace z Programu Podpora ochrany životního prostředí a
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty bylo schváleno usnesením č. RK 771/06/18 ze dne
27. 6. 2018

MK ČR

navýšení P a V OKPPLaCR přijetím investiční účelové dotace pro PO KK - Muzeum Cheb na
projekt Úložný systém depozitáře podsbírky Archeologie – 2. etapa, Galerie umění Karlovy Vary na
projekt Posuvné rošty pro uložení obrazů, Muzeum Karlovy Vary na projekt Regálový systém – 2.
etapa
zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017
do OSV pro PO KK v oblasti sociální na dovybavení organizací pro zkvalitnění péče o uživatele
služby, a to neinvestiční příspěvky a příspěvky do fondu investic (rozpis na jednotlivé příspěvkové
organizace je uveden v důvodové zprávě).
Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21. 6. 2018
zapojení vol. finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za r. 2017
do rozpočtu kapitálových výdajů ORR na financování pokračování přípravy projektu Lávka přes řeku
Ohři ve Svatošských skalách. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne
21. 6. 2018

34 941

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do OŠMT. Finanční
prostředky jsou určeny pro PO KK-Střední lesnická škola Žlutice do fondu investic na zpracování
projektové dokumentace a realizaci akce Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny. Tuto alokaci
volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

304

306

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

23

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

navýšení P a V KK2.111.849 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na základě
materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. MSMT-129/2018-1 ze
dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro
regionální školství ve správě územních samosprávných celků a dále
na základě 4. a 5. úpravy rozpočtu v roce 2018 pro regionální školství ve správě územních
samosprávných celků. Finanční prostředky jsou učeny pro příspěvkové organizace Karlovarského
kraje v oblasti školství a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové
zprávy)

314

snížení P a V KK vrácením finančních prostředků s účelovým znakem 33166 za rok 2018 došlých
na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství. Finanční
prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

315

316

ÚZ

MZ ČR

navýšení P a V OZDR přijetím neinvestiční účelové dotace pro PO KK- Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné
služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o
zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

33 353

2.111.849,--

"

"

33 166

30.384,--

"

"

35 018

116.860 ,--

"

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OŠMT

869/07/18

23.7.2018

317

přesun rozpočtových prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím
subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k
poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v
Příloze č. 1 tohoto materiálu)

± 105.000,--

318

přesun rozpočtových prostředků z rezervy na individuální dotace OF do OKPPLaCR na individuální
dotaci pro Soubor písní a tanců Dyleň, z.s. na 23. ročník Karlovarského folklórního festivalu

±50.000,--

OKPPlaCR

854/07/18

23.7.2018

319

přesun rozpočtových prostředků z ODSH do OKH na poskytnutí finančního daru společnosti
Bezpečně na silnicích o. p. s. na podporu projektu Na kole jen s přilbou

±20.000,--

ODSH

---

23.7.2018

320

321

přesun rozpočtových prostředků z OBaKŘÚ do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru pro
subjekt you connected,z.s. na zajištění a organizaci odborné konference Internet Bezpečně 2018

navýšení P a V ORR zapojením vrácených prostředků v r. 2018 z dotací poskytnutých v r. 2017 v
rámci programu Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji.Tyto
prostředky jsou určené na posílení rozpočtu v roce 2018 v rámci dotačního programu Podpora
budování a údržby lyžařských běžeckých tras v KK

±100.000,--

OBaKŘÚ

883/07/18

23.7.2018

60.000,--

ORR

923/08/18

6.8.2018

322

přesun rozp.prostředků v rámci OSV do kap. Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Jedná se o
neinvestiční dotaci pro Obec Slovákov v Karlových Varoch na akci Den národnostních menšin
Karlovarského kraje

± 180.000,--

OSV

935/08/18

13.8.2018

323

zapojení volných finan. prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za r. 2017 do ORR,
kap. Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finan. prostředky jsou určeny na poskytnutí
investiční individuální dotace společnosti První Krušnohorská o.p.s. na pořízení sněžné rolby na
úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Tuto alokaci volných finančních prostředků z
výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením
č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

3.000.000,--

ORR

951/08/18

13.8.2018

500.000,--

ORR

---

13.8.2018

324

zapojení volných finan.prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za r. 2017 do ORR,
kap.Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí
individuální dotace společnosti První Krušnohorská o.p.s. na letní údržbu cest užívaných jako
lyžařské běžecké trasy a doplňkové infrastruktury v Krušných horách jako invest. a neinvest.
příspěvek.Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

24

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Ro nebylo předloženo
Usnesením z 13. jednání
ZKK č. 264/09/18 ze dne
13.9.2018 bere na vědomí Informaci o realizovaných
rozpočtových změnách č.
1 - 320/2018

335/09/18

13.9.2018

ne

Ro nebylo předloženo do
RKK dne 23.7.18, bude
předloženo odborem do
RKK 6.8.18

Rada Karlovarského kraje
13.8.2018 nepřijala k
tomuto bodu žádné
usnesení.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

325

navýšení P a V KK přijetím evrop.podílu ze Saské rozvojové banky do rozpočtu Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné
partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního
programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Finanční
prostředky jsou v plné výši určeny pro projektového partnera Landratsamt Vogtlandkreis

326

zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do
OKPPLaCR jako dotaci do fondu investic pro PO KK - Muzeum Cheb na akci „Nová expozice Muzea
Cheb“. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21.06.2018

327

MŽP ČR

snížení P a V KK pro rok 2018 vrácením nevyčerpaných finančních prostředků MŠMT ČR. Jedná se
o vratku finančních prostředků z nein. účel.dotace po provedení vyúčtování za druhé čtvrtletí roku
2018, určené na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních v roce 2018. Prostředky byly vráceny na účet Karlovarského kraje dne 17. 7. 2018 od
právnické osoby zřizované městem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení,
Karlovy Vary, příspěvková organizace

329

navýšení P a V OŠMT přijetím nein. účel. dotace na rozvojový program Vybavení školských
poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018, na základě Rozhodnutí č.j. MSMT-66155/2018-27 ze dne 10. 7. 2018. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení v
MŠMT ČR Karlovarském kraji: PO KK- Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Pedagogickopsychologická poradna Karlovy Vary, PO zřizované městem Základní škola se specifickými
poruchami učení Karlovy Vary

432.105,55

890/08/18

6.8.2018

1.000.000,--

"

"

10.389.171,86

"

"

6.650.271,--

"

"

33 069

282.617,14

"

"

33 040

258.200,--

"

"

± 91.520,--

"

"

13.316,--

"

"

± 100.000,--

"

"

33 071

122.500,--

"

"

13 307

1.000.000,--

"

"

33 160

5.676,--

"

"

± 20.000,--

"

"

15 974

přesun rozp.prostředků v rámci schvál.rozpočtu OŠMT na poskytnutí neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků
ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za duben až červen 2018

331

332

datum

navýšení P a V OISM přijetím investiční účelové dotace od Města Cheb určené
na částečné pokrytí nákladů investiční akce Karlovarská krajská Nemocnice a.s. nemocnice
v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

328

330

navýšení P a V OISM přijetím invest. a neinv. účelové dotace na financování projektu „Podpora
výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 20142020 – Kotlíkové dotace II“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostředí
2014-2020

ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ přijetím nein.účel. dotace na úhradu mzdových nákladů za období 6/2018
za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací

13 101

přesun rozp. prostředků v rámci OŠMTna poskytnutí neinvestičního příspěvku PO KK-Střední škola
logistická Dalovice k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole

333

navýšení P a V OŠMT přijetím nein. účel. dotace v rámci pokusného ověřování programu
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol; č. j. MSMT-12591/2018-1 ze dne 15. 6. 2018, a
to na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-12591-5/2018-6 ze dne 13. 7. 2018. Finanční prostředky jsou
určeny pro PO zřizovanou městem Základní škola Nová Role

334

MŠMT ČR

335

navýšení P a V KK přijetím nein. účel. dotace. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu
MPSV ČR OSV na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

336

snížení P a V KK pro rok 2018 vrácenm finan. prostředků došlých na účet Karlovarského kraje jako
nevyčerpané prostředky z dotace na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol za období leden - červen 2018 od
příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov. Finanční
prostředky budou odvedeny MŠMT ČR

337

přesun rozpočtových prostředků z ODSH do OKH na poskytnutí finančního daru společnosti
Bezpečně na silnicích o. p. s. na podporu projektu Na kole jen s přilbou

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

7 150

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

25

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

338

navýšeníP a V OŠMT přijetím nein. účel. dotace na finan. programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční
MŠMT ČR
prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti
školství: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy
Vary, Gymnázium Ostrov

339

MPSV ČR

340

navýšení příjmů Karlovarského kraje přijetím nein. účelové dotace za realizaci akce Rekonstrukce
objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu – II. etapa, financované v rámci dotačního titulu
schváleného z programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 11331 - Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb a zároveň snížení financování ve stejné
výši z Fondu budoucnosti, odkud byla tato akce plně předfinancována

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

± 1.850.000,--

OŠMT

947/08/18

13.8.2018

320/09/18

13.9.2018

ano

± 30.000,--

OŠMT

947/08/18

13.8.2018

± 200.000,--

OZDR

958/08/18

13.8.2018

datum

901.885,60

"

"

13 501

21.590.058,58

"

"

5.000.000,--

"

"

přesun rozp. prostředků v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z neinvestičních na
investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru části dotace z neinvestiční na investiční pro
obec Ovesné Kladruby v rámci dotačního Programu obnovy venkova

± 88.900,--

"

"

342

přesun finan.prostředků z invest. na nein. v rámci OŠMT z dotace do fondu investic pro příspěvkovou
organizaci Karlovarského kraje Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Jedná se o částečnou
změnu charakteru dotace, která se týká akce Stavební úpravy a obnova technologického vybavení
kuchyně pavilonu D. Prostředky budou použity
na pořízení vybavení školní jídelny nábytkem

± 570.000,--

"

"

343

přesun rozpočtových prostředků v rámci OŠMT na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
Karlovy Vary na úhradu lékařských prohlídek žáků

± 11.770,--

"

"

1.965,--

"

"

344

345

346

347

33 070

navýšení P a V kraje za nájemné a navýšení invest. a neinvest. výdajů ODSH na správu a údržbu
majetku kraje. Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a
Letištěm Karlovy Vary s.r.o., které bude provedeno na základě dohody o vzájemném zápočtu
pohledávek a závazků

přesun rozp.prostředků v rámci OŠMT. Jedná se o přesun státních finančních prostředků
poskytnutých MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ze zrušené organizace zřizované
Karlovarským krajem - ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary na nově vzniklou PO zřizovanou
městem Karlovy Vary-ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32. Jedná se o mimořádnou
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro rok 2018, a to k 30. červnu 2018
přesun rozp. prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí
individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu:• HC Energie Karlovy Vary s.r.o., na úhradu nákladů
spojených s činností mládežnických týmů – rok 2018, Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s.,na
podporu činnosti mládeže ve fotbalovém klubu Baník Sokolov, z.s,
AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR,na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním akce mistrovství
světa v motokrosu – Grand Prix of Czech Republic ve dnech 21. – 22. 7. 2018

348

přesun rozp. prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí
individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu: xxx, na účast na světových pohárech v terénním
triatlonu série Xterra, účast na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v Cross triatlonu

349

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do OZDR
Finan.prostředky jsou určeny pro PO KK- Krajský dětský domov pro děti do 3 let na poskytnutí
dotace do fondu investic na dofinancování akce JESLE v 2. NP

18.805.271,93

33 353

RO předané odborům k materiálu odboru

odbor

č.usnesení

341

snížení P a V KK pro rok 2018 vrácením finan. prostředků. Jedná se o nevyčerpané finanční
prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na rozvojový program Podpora výuky plavání v
základních školách v roce 2018 (II. etapa); č.j. MSMT-21088/2017-1
na období leden – červen 2018, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od škol
a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje a to od příspěvkové organizace
Základní škola a základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ

33 063

zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017
do ODSH na financování projektu Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR. Tuto alokaci volných
finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

±10.177.657,--

926/0/18

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

890/08/18

6.8.2018

263/09/18

13.9.2018

13.8.2018
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poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

350

navýšení P a V ODSH formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi
Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.

212.754,41

ODSH

981/08/18

20.8.2018

351

přesun rozp. prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům
OŠMT k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu Pegas Děpoltovice, z.s.,
IČO 47698641, na částečnou úhradu nákladů spojených s výjezdem dětí a juniorů na Mistrovství
České republiky v Martinicích a Mistrovství České republiky ve Zduchovicích

± 30.000,--

OŠMT

947/08/18

13.8.2018

400.000,--

OŠMT

990/08/18

20.8.2018

± 202.000,--

ORR

998/08/18

20.8.2018

25.000.000,--

ODSH

982/08/18

20.8.2018

zapojení váz.finan.prostředků z výsl. hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 do OŠMT, jedná
se o dotaci do fondu investic PO KK-Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary na zpracování
objemové studie v souvislosti s řešením havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v
objektu. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018

352

přesun rozp. prostředků v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z neinvestičních na
investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční
pro město Luby v rámci dotačního Programu obnovy venkova

353

354

zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za r.2017 do
ODSH na zvýšení vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro Údržbu silnic Karlovarského
kraje, a.s. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

355

přesun rozp. prostředků v rámci ODSH KÚ KK do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru.
Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje

356

MK ČR

357

MK ČR

358

MŠMT ČR

359

MF ČR

360

MMR ČR

361

navýšení P a V OKPPLaCR přejetím neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na projekt Nebojte se moderního umění III z
programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity
v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)

993.997,08

973/08/18

20.8.2018

34 019

38.000.--

"

"

34 019

104.000,--

"

"

navýšení P a V přijetím neinvestiční účelové dotace . Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu
ORR k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) realizovaného v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj

33 062

1.543.618,89

"

"

navýšení P a V OŽP přijetím neinvestiční účelové dotace určené jako náhrada škod způsobených
vydrou říční na rybích obsádkách šedesáti sedmi rybníků v Karlovarském kraji pro společnost
Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.

98 278

144.045,--

"

"

navýšení P KK a zároveň snížení financování KK přijetím podílu státního rozpočtu za realizaci
projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu
financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká
republika 2014–2020

7 150

35.463,17

"

"

přesun rozp.prostředků z rozpočtu ORR do rozpočtu OF na úhradu cestovních náhrad souvisejících
s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v českosaském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát
Sasko – Česká republika 2014–2020

7 150

± 100.000,--

"

"

navýšení P a V OKPPLaCR přijetím neinvestiční účelové dotace
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci projektu Dílna písaře z
programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity
v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)
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č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

362

363

364

MŽP ČR

ÚZ

navýšení P a V OISM přijetím neinvestiční účelové dotace určené na financování projektu „Podpora
výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II“, Prioritní
osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020

15 011

zapojení volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017
do rozpočtu OBKŘ, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na dotační program prevence kriminality pro
obce a Senior expres. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne
21. 6. 2018

zapojení volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OBKŘ na
financování přípravné fáze výstavby Integrovaného bezpečnostního centra pro složky integrovaného
záchranného systému v KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK
schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

13.023.209,91

"

"

2.000.000,--

"

"

1.000.000,--

"

"

"

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

365

přesun rozp. prostředků v rámci OSV. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci
KK Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku
nové zaměstnankyni v přímé obslužné péči

± 46.900,--

366

přesun rozp.prostředků v rámci ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru z
investičních na neinvestiční finanční prostředky. Tyto prostředky jsou určeny na poskytnutí
individuální neinvestiční dotace městu Jáchymov na údržbu lyžařských tratí a Biatlonovému spolku
Eduard na úpravu běžeckých lyžařských tratí v areálu Eduard u Jáchymova

± 160.000,--

ORR

1000/08/18

20.8.2018

± 10.000,--

OKH

980/08/18

20.8.2018

± 50.000,--

OŠMT

994/08/18

20.8.2018

± 85.900,--

OŠMT

995/08/18

20.8.2018

± 800.000,--

OZDR

---

20.8.2018

OKPPLaCR

1085/09/18

10.9.2018

367

368

přesun rozp.prostředků z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje OF do OKH na poskytnutí
finančního daru fyzickým osobám za záchranu lidského života

přesun rozp.prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům
OŠMT k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu KREUZIGER projekt
s.r.o., IČO 05964296, na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství České a
Slovenské republiky v silniční cyklistice 2018

369

přesun rozp. prostředků v rámci schváleného rozpočtu OŠMT do Příspěvků cizím subjektům téhož
odboru k poskytnutí nein. dotace subjektu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, na
financování výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy v konzultačním středisku v
Karlových Varech, k poskytnutí nein. příspěvku PO KK- Střední pedagogická škola, gymnázium a
vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, na platy a zákonné odvody a na úhradu
provozních výdajů

370

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do OZDR.
Finanční prostředky jsou určeny pro PO KK-Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče na
poskytnutí příspěvku do fondu investic na odstranění závad bránící kolaudaci nové budovy
hospicové péče v rámci řešení reklamace

371

navýšení P a V rozpočtu OŠMT přijetím neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu
Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol
MPSV ČR v Karlovarském kraji 2018/2019 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci, Specifický cíl I. Finanční prostředky budou poskytnuty základním a mateřským
školám zřizovaným obcemi a Karlovarským krajem, které se na tomto projektu podílejí na základě
uzavřených smluv o partnerství s finančním příspěvkem.

372

přesun rozp. prostředků z rozpočtu OZDR do rozpočtu OKPPLaCR a to z vyřazeného projektu akce
č. 7008 IROP 1.3 – Technika pro Zdravotnickou službu Karlovarského kraje, p. o., na akci č. 7034
IROP 3.1 – Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské
knihovny Karlovy Vary na dofinancování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v rámci
přípravy projektu

373

přesun rozp. prostředků OKPPPLaCR z Kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Muzeum Žlutice,
příspěvková organizace města Žlutice na Podporu městských muzeí – Výbava nové expozice
muzea ve Žluticích. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních na
investiční na výrobu středověkého modelu města a figuríny do stávající expozice šatlavy.

13 014

4.638.949,35

1007/08/18

3.9.2018

07008
07034

± 600.000,--

1007/08/18

"

710.000,--

28

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

RKK 20.8.2018 přijala jinou
alternativu financování

---

13.9.2018

ne

materiál nebyl odborem
předložen do ZK 13.9.2018

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

č. usnesení
RKK

datum

±150.000,--

OKPPLaCR

1065/09/18

10.9.2018

OKPPLaCR

1035/09/18

3.9.2018

OSV

1010/09/18

3.9.2018

OZDR

1077/09/18

10.9.2018

ORR

1037/09/18

3.9.2018

ODSH

1059/09/18

10.9.2018

přesun rozp. prostředků OKPPLaCR z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu přísp.
organizace Karlovarského kraje Galerie 4 – galerie fotografie na pokrytí neinvestičních nákladů
spojených s pořádáním festivalové akce Chebské dvorky 2018.

375

přesun rozp. prostředků OKPPLaCR z Kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Muzeum Žlutice,
přísp. organizace města Žlutice na Podporu městských muzeí – Výbava nové expozice muzea ve
Žluticích. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních na investiční na
výrobu středověkého modelu města a figuríny do stávající expozice šatlavy.

700.000,--

376

Příděl do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v KK (navýšení financování) ve výši
18.000.000 Kč zapojením příjmů vratek dotací na zajištění sociálních služeb ve výši 11.167.088,71
Kč a snížením neinvestičních výdajů rozpočtu OSV, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z fin.
prostředků na zajištění sociálních služeb, ve výši 6.832.911,29 Kč

18.000.000,--

377

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na individuální dotace do rozpočtu OZDR na poskytnutí
individuální neinvestiční dotace subjektu Léčebné lázně Lázně Kynžvart na akci Uspořádání
Lékařského semináře v Lázních Kynžvart v roce 2018

přesun rozp. prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK Sociální
služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí náborového příspěvku nové zaměstnankyni v přímé
obslužné péči

380

381

navýšení P a V ORR přijetím neinvestiční účelové dotace z rozp. prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky. Fin. prostředky jsou určeny přísp. organizaci KK Karlovarská agentura
MMR ČR rozvoje podnikání na realizaci projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského
kraje 2018-2019 financované v rámci Operačního programu Technická pomoc

přesun neinvestičních rozpočtových prostředků z rozpočtu ORR, příspěvky cizím subjektům, do
rozpočtu ORR, z toho 39.000 Kč neinvestiční a 141.000 Kč investiční - Dokončení výstavby
pohřebiště bývalého zajateckého tábora z 1. světové války v Jindřichovicích

383

MŠMT ČR

navýš. příjmů rozpočtu KK přijetím neinv. účel. dotace z MŠMT určené k financování projektu
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schvál. k realizaci a financování v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
za součas. snížení financování ve stejné výši z Fondu budoucnosti, odkud byl projekt Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje plně předfinancován

500.000,--

1045/09/18

10.9.2018

305.200,--

"

"

± 46.900,--

"

"

1.098.306,66

"

"

2.576.540,80

"

"

180.000,--

změna rozpočtových prostředků v rozpočtu ODSH, kapitoly příspěvky cizím subjektům z
neinvestičních na investiční, v rámci programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových
dopravních hřišť pro rok 2018

384

385

17017
17018

navýšení P a V KK zapojením vrácených fin. prostř. došlých na účet KK ze zrušených peněžních
účtů a fondů přísp. organizace KK Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary po
ukončení její činnosti. Fin. prostř. budou zapojeny do rozpočtu OŠMT
k poskytnutí fin. daru Statutárnímu městu Karlovy Vary, jak vyplývá ze smlouvy o převodu činností,
práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí fin. daru uzavřené se Statutárním
městem Karlovy Vary č. KK 01377/2018 schválené ZKK č. ZK 145/04/18 ze dne 26. dubna 2018

382

datum

± 30.000,--

zapojení volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OKŘÚ. Fin.
prostředky budou využity na zavedení pevné měsíční paušál. náhrady na dopravu neuvolněným
členům Zastupitelstva KK. Tuto alokaci volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK schválilo
ZKK usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

379

± 200.000,--

33 063

RO předané odborům k materiálu odboru

odbor

374

zapojení volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OZDR
na financování akce Zdravotník Karlovarského kraje 2018. Tuto alokaci volných fin. prostředků z
výsledku hospodaření KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

378

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

1.289.568.--

1092/10/18

1.10.2018

29

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

287/09/18

13.9.2018

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

navýš. P a V KK přijetím evrop. podílu od Bavor. státního ministerstva hospodářství a médií, energie
a technologie za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné
správy v česko-bavorském regionu financ. v rámci OP Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014–2020. Fin. prostř. budou zapojeny do rozpočtu ORR a jsou určeny
pro projektové partnery:Město Cheb, Mariánskolázeňsko ,Regierung von Oberfranken (SRN)
- navýš. P KK přijetím evropského podílu od Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií,
energie a technologie pro KK za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partner.spolupráce
veřej. správy v česko-bavorském regionu financ. v rámci OP Program spolupráce ČR – Svobodný
stát Bavorsko 2014–2020, který byl krajem plně předfinanc. a bude rozpočtově zapojen vůči
financování. Fin. prostř. budou převedeny zpět na Fond budouc. po ukončení projektu z důvodu
optimal. kurz. ztrát.
- navýš. P KK přijetím neinv. účel. dotace z MMR ve výši 43.083,48 Kč (1.676,40 EUR) podíl státního
rozpočtu za real. projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřej. správy v českobavorském regionu financ. v rámci OP Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014–2020. Podíl stát. rozpočtu byl krajem plně předfinanc. a bude rozpočtově zapojen
vůči financ., částka bude převedena zpět na Fond budoucnosti.

386

387

navýš. P a V OSV přijetím neinv. účel. dotace z MPSV na financ. výdajů projektu Senior pas
MPSV ČR realizovaného v rámci dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018

navýš. P a V OŠMT přijetím neinv. účel. dotace z MŠMTna financ. programu v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, OP Výzkum,
MŠMT ČR vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Fin. prostř. jsou určeny
pro přísp. org. zřizov. KK v oblasti školství, a to pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou
školu Cheb a pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary
přesun rozp. prostř. z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo souvis. s
realizací projektu Technická pomoc EÚS (Evropská územní spolupráce) Česká republika – Sasko
2014 -2020, schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Programu spolupráce
Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020

390

391

ÚP ČR

navýš. P a V OKŘÚ přijetím neinv. Účel. dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů za
období 7/2018 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací.

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

7 151

1.904.344,57

"

"

13 016

427.130--

"

"

± 2.000.000.--

"

"

33 063

884.797,60

"

"

7 153

± 100.000.--

"

"

13 101

13.500,--

"

"

přesun rozp. prostř. v rámci ODSH z neinvest. na invest. prostředky. Tyto finanční prostředky jsou
určené na nákup Prostorového forenzního dokumentačního systému včetně speciál. příslušenství
do vlastnictví Karlovarského kraje

388

389

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

392

změna charakteru fin. prostředků z běžných na kapitálové a zároveň přesun těchto rozpočtových
prostř. z rozpočtu OSV, příspěvky cizím subjektům, fin. prostředků určených na zajištění sociál.
služeb, do rozpočtu OSV na poskytnutí příspěvků do fondu investic příspěv. organizacím KK Domov
pro seniory v Perninku, Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domov pro
osoby se zdravotním postižením v Mariánské, Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Domov pro
seniory v Lázních Kynžvart a Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na pořízení užitkových
devítimístných vozidel.

4.499.750,--

OSV

1100/10/18

1.10.2018

393

zapojení volných fin. prostředků výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OZDR. Fin.
prostředky jsou určeny na demolici nevyužitých opuštěných pavilonů areálu nemocnice K.Vary
(neinvestice). Tuto alokaci volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21. 6. 2018.

6.000.000,--

OZDR

1221/10/18

22.10.2018

394

přesun rozp. prostředků z OF, a to z rezervy na nepředvídatelné běžné výdaje do rozpočtu ODSH.
Fin. prostředky jsou určeny pro Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s. z důvodu navýšení závazku
veřejné služby jako úhrady vzniklých nákladů souvisejících s květnovými přívalovými dešti a jejich
důsledky na silniční síti Karlovarského kraje.

± 3.000.000,--

ODSH

1132/10/18

8.10.2018

OŽP

1155/10/18

8.10.2018

změna charakteru finančních prostředků v rámci OŽP, kapitoly příspěvky cizím subjektům z
investičních na neinvestiční z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace městu
Chodov na „Aktualizaci Digitálního povodňového plánu města Chodov“

395

396

MF ČR

397

ÚP ČR

navýšení P a V KK přijetím neinv. účel. dotace z MF ČR určené na úhradu výdajů v souvislosti s
konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí v roce 2018.
Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu OLP a krajského živnostenského úřadu KK
navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzdových nákladů za období
8/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací

58 757,60

98 187

200.000,--

1127/10/18

8.10.2018

13 101

13.500,--

"

"

30

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

398

399

400

401

402

403

404

405

406

ÚZ

navýšení P a V KK vrácením finančních prostředků z předchozích let s ÚZ 33353 (přímé výdaje na
vzdělávání) došlých na účet KK od přísp. organizace Hotelová škola Mariánské Lázně. Fin.
MŠMT ČR
prostředky budou poukázány MŠMT ČR
navýšení P a V OŘP zapojením přijaté vratky fin. prostředků ve výši 32.140 Kč (zdroje KK = 1.607
Kč + zdroje SR = 3.214 Kč + zdroje EU = 27.319 Kč). Jedná se o fin. prostředky vrácené od poskyt.
soc. služeb Farní charita Aš na základě vyúčt. poskytnutých záloh
v roce 2017 v rámci realizace projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence financovaného
z OP Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
navýšení P a V rozpočtu OŘP přijetím neinv. účel. dotace z MPSV určené na financ. projektu
Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje soc. služeb v KK (OPZ II.) financ. v rámci OP
Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.
- přesun rozpoč. prostředků z OŘP do OKŘÚ ve výši ± 269.661,53 Kč (85 % EU, 10 SR, 5% KK) na
MPSV ČR
mzdové výdaje přímo související s realizací projektu Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje
soc. služeb v KK (OPZ II.) financ. v rámci OP Zaměstnanost, prioritní osa
2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

navýšení P a V OŠMT přijetím neinv. účel. dotace z MŠMT na financ. programu v oblasti prioritní osy
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykazování nákladů. Fin. prostředky jsou
MŠMT ČR
určeny pro přísp. org. zřizov. KK v oblasti školství pro Střední průmyslovou školu Ostrov a Obchodní
akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary

407

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuální dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím
subjektům OŠMT k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu

408

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV z investičních na neinv. prostředky. Jedná se o změnu
charakteru poskyt. dotace do fondu investic přísp. org. KK Domov pro seniory SKALKA v Chebu na
neinv. příspěvek na dovybavení zrekonstruovaných pokojů a provozu

409

410

411

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuál. dotace OF pro přísp. org. KK Muzeum Sokolov
na dokončení nápravy škod způs. dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným, dolu Jeroným v k.ú.
Čistá u Rovné, okres Sokolov
zapojení rozděl. volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 do rozpočtu OŘP
na investiční výdaje související s projekt. dokumentací na stavbu Revitalizace objektu Císařských
lázní Karlovy Vary. Tuto alokaci volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK schválilo ZKK
usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21. 6. 2018
přesun rozpočt. prostředků z OBKŘ do fondu investic přísp. organizace KK Gymnázium Ostrov na
realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským
krajem

datum

± 85.000,--

OŠMT

1157/10/18

8.10.2018

± 705.000,--

OSV

1182/10/18

22.10.2018

± 630.000,--

OKPPLaCR

1181/10/18

22.10.2018

"

"

± 178.322,--

"

"

± 46.900,--

"

"

33 353

44.000,--

"

"

13 013

32.140,--

"

"

13 013

256.178,45

"

"

890.000,--

"

"

33 070

516.252,--

"

"

33 063

790.916,80

"

"

zapojení vázaných fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2017 (z toho 773.190 Kč jako inv. a
116.810 Kč jako neinv. )do rozpočtu OINF z důvodu financ. veř. zakázky Implementace
elektronického oběhu dokumentů KK. Tuto alokaci vázaných fin. prostředků z výsledku hospodaření
KK schválilo ZKK usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018
navýšení P a V KK přidělením neinv. účel. dotace z MŠMT na rozvoj. program Podpora výuky
plavání v základ. školách v roce 2018 (III. etapa); MSMT-10011/2018-1 na období září – prosinec
2018. Fin. prostř. jsou určeny do rozpočtu OŠMT, a budou poskytnuty přísp. org. KK Základní škola
MŠMT ČR a střední škola Karlovy Vary v částce 23.925 Kč a dále školám
a školským zařízením zřiz. obcemi KK v částce 492.327 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská
zařízení zřizované obcemi je přílohou důvodové zprávy)

č. usnesení
RKK

500.000,--

přesun rozpočtových prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku nové
zaměstnankyni v přímé obslužné péči

RO předané odborům k materiálu odboru

odbor

datum

přesun rozp. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. příspěvek
pro přísp. organizaci KK Integrovaná střední škola Cheb k zajištění výuky a výcviku žáků včetně
získání řidičského oprávnění v autoškole

SCHVÁLENO ZKK

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

zapojení volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017
do rozpočtu ORR, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Fin. prostředky jsou určeny na
poskytnutí individuální dotace společnosti První Krušnohorská o.p.s. na letní údržbu cest užívaných
jako lyžařské běžecké trasy a doplň. infrastruktury v Kruš. horách, z toho částka 100.000 Kč je
investiční a částka 400.000 Kč je neinvestiční.
Tuto alokaci volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK schválilo ZKK usnesením č. ZK
166/06/18 ze dne 21. 6. 2018

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

2.420.000,--

1175/10/18

22.10.2018

± 654.796,--

"

"

31

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

412

ÚP ČR

snížení P a V KK pro rok 2018 vrácením fin. prostředků s účel. znak. 33457 za období leden – srpen
2018 MŠMT. Jedná se o nevyčerp. fin. prostředky z neinv. účel. dotace určené na rozvoj. prog.
Financ. asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdrav. postiž.; financ. asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se sociál. znevýh. a financ. asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č.
MŠMT ČR 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciál. vzděláv. potřebami a žáků nadaných, ve znění pozděj.
předpisů; č.j. MSMT
-30897/2017-1 na období leden – srpen 2018, které byly vráceny na účet KK
od přísp. org. zřiz. obcí 4. základní škola Cheb, Hradební 14
navýš. P a V rozpočtu ODSH přijetím investiční účel. dotace z MMR ČR. Fin. prostředky jsou určeny
pro přísp. organizaci KK Krajská správa a údržba silnic KK na realizaci projektu Obnova
historického, přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach
MMR ČR
(-Aš) realiz. v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020,
prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

přesun rozpoč. prostředků ze schvál. rozpočtu OZDR do rozpočtu OŘP. Fin. prostředky jsou určeny
na financ. projektu KK Zodolnění výjezd. základny Zdravotnické záchran. služby KK v Sokolově,
registr. číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, schvál. k realizaci a financ. v rámci
Integrovaného regionál. operač. programu (IROP).
Dne 1. 10. 2018 pověřila RKK řízením a administrací uvedeného projektu Odbor řízení projektu
Krajského úřadu KK (unesení č. RK 1116/10/18)

420

424

425

"

± 120.000,--

"

"

± 15.000,--

"

"

33 457

10.712,54

"

"

17 988

2.098.997,68

"

"

± 4.150.000,--

"

"

2.391.329,--

"

"

216.000,--

"

"

7 030

± 10.108.000,--

"

"

33 063

668.006,40

"

"

navýš. P a V OISM přijetím vratky daně z nabytí nemov. věcí za prodej objektu v ulici Vladivostocká
ve městě Aš do majetku fyzických osob (schváleno usnesením č. ZK 179/04/16 ze dne 7. 4. 2016)

419

423

"

zapojení vázaných fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2017 do rozpočtu ODSH a navýš.
P a V ODSH z důvodu přijaté zálohy za nájem. od Letiště Karlovy Vary s.r.o. Tyto fin. prostředky jsou
určeny na realizaci invest. akce Stavební úpravy provozní budovy č. p. 197 na letišti Karlovy Vary

418

422

5.807,--

13 013

přesun rozpočt. prostředků v rámci ODSH. Fin.prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK
Krajská správa a údržba silnic KK na poskytnutí neinv. příspěvku na obnovu a výstavbu svodidel na
silnicích II. a III. třídy v KK

417

421

datum

přesun rozpoč. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z neinv. rezervy na příspěvky, a to z
důvodu poskytnutí neinv. příspěvku přísp. organizaci KK Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy
Vary na zajištění akce Erasmusdays

414

416

navýšení P a V OKŘ přijetím neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzdov. nákl. za období 8/2018
za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze stát. rozpočtu
a Evropského sociál. fondu č. KVA-SZ-71/2018

navýš. P a V OŠMT přijetím neinv. účel. dotace z MŠMT na financ. programu v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškol., primár. a sekundár. vzdělávání, Operač. program Výzkum,
MŠMT ČR vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykaz. nákladů. Fin. prostředky jsou určeny pro
přísp. org. zřiz. KK Integrovaná střední škola Cheb

MPSV ČR

navýš. P a V OKŘÚ přijetím neinv. Účel. dotace z MPSV. Fin. prostředky jsou určeny na výkon
sociál. práce v roce 2018 s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT, které jsou určeny na poskyt. fin. daru pro
základ. umělecké školy zřiz. obcemi KK v rámci slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších žáků a
kolektivů KK v soutěžích za školní rok 2017/2018
přesun rozpočt. prostředků z OŠMT (naplňování opatření Krajského akčního plánu) do OKPPLaCR
jako neinv. příspěvek na úhradu části výdajů projektu Vstupní brána do porcelánové školičky a
Porcelánová školička pro Thun 1794 a.s.
přesun rozp. prostředků z rezervy na indiv. dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům OŠMT
k poskyt. indiv. neinv. dotace v oblasti sportu subjektu LK Slovan Karlovy Vary z. s., IČO 49751956,
na projekt „Podpora trenérů přípravek a nejmenších skupin dětí“

13 015

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z neinv. rezervy na příspěvky,
a to z důvodu poskyt. neinv. příspěvku na zajištění akce Výstava škol 2019 pro přísp. organizace KK

413

415

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

750.091,--

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Staženo z jednání RKK,
Usnesením z 14. jednání
ZKK č.365/12/18 ze dne
13.12.2018 bere na
vědomí - Informaci o
realizovaných
rozpočtových změnách č.
1 - 422/2018

"

± 20.000,--

OŠMT

1205/10/18

22.10.2018

± 150.000,--

OKPPLaCR

1196/10/18

22.10.2018

± 50.000,--

OŠMT

bez usnesení

22.10.2018

32

389/12/18

13.12.2018

ne

RO nebude předloženo

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

426

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV z neinvest. na invest. prostředky na pořízení elektronického
modulu Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, poskyt. pobytovou formou v
rámci Krajského informačního systému o sociál. službách

± 239.580,--

OSV

1244/11/18

5.11.2018

427

přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy OF do rozpočtu OVZ. Finanční prostředky jsou
určeny na nákup automobilu

± 502.000,--

OVZ

1216/10/18

22.10.2018

428

navýšení P a V OZDR zapojením fin.prostředků rezerv OF do rozpočtu OZDR na poskyt. Příplatku
do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.

65.000.000,--

OZDR

1261/11/18

5.11.2018

429

změna charakteru rozpočt. prostředků v rozpočtu OŠMT, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z
neinvestičních na investiční, v rámci programu Podpora údržby a obnovy sport. zařízení

± 223.000,--

OŠMT

1278/11/18

5.11.2018

430

MŠMT ČR

navýšení P a V KK přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu
OŠMT na financ. programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2018, č.j. MSMT11684/2018-1 pro přísp. organizaci KK Střední škola živnostenská Sokolov

33 160

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí
neinvest. příspěvku přísp. organizaci KK Střední škola logistická Dalovice
k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidičského oprávnění v autoškole

431

9.800,--

1225/11/18

5.11.2018

± 3.300,--

"

"

432

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí neinv. příspěvku
přísp. organizaci KK Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na úhradu nákladů
spojených s účastí žáků na celorepublikové soutěži AUTOMOBILEUM 2018

± 40.252,--

"

"

433

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT z důvodu poskytnutí neinvest. příspěvku
přísp. organizaci KK Základní škola a střední škola Karlovy Vary na udržitelnost projektu Aktivační
centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené

± 16.200,--

"

"

434

snížení P a V KK pro rok 2018 z důvodu vrácení nevyčerp. fin. prostředků MŠMT. Jedná se o vratku
fin. prostředků z neinvest. účel. dotace po provedení vyúčt. za třetí čtvrtletí roku 2018, určené na
MŠMT ČR realizaci rozvoj. programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018.
Prostředky byly vráceny na účet KK dne 10.10.2018 od práv.osoby zřiz.městem Základní škola pro
žáky se specific. poruchami učení, Karlovy Vary, přísp.org.

33 069

290.384,49

"

"

13 101

13.500,--

"

"

58.217,10

"

"

± 100.000,--

"

"

7 034

± 3.189.388,--

"

"

17 968

22.780.810,86

"

"

435

436

437

438

439

ÚP ČR

navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinvest. Účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzdov. nákladů za období
9/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací
zapoj. váz. fin. prostředků z výsledku hospodař. KK za rok 2017 do rozpočtu ODSH na kapitál.
výdaje, související s úhradou odvodu DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za fakturaci
nákladů na správu a údržbu majetku kraje pronajatého společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Tuto
alokaci vázaných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 schválilo ZKK usnesením
č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018
přesun rozpočt. prostředků z OKPPLaCR pro přísp. organizaci KK Muzeum Karlovy Vary na pokrytí
nákladů spojených s výrobou komiksu s názvem Prožij osudy 20. století
přesun rozpočt. prostředků z rozpočtu OKPPLaCR do rozpočtu OŘP. Fin. prostředky jsou určeny na
financ. projektu KK Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny
Karlovy Vary,registrační číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, schváleného k realizaci
a financ. v rámci Integrovaného regionální operač.programu(IROP). Dne 1. 10. 2018 pověřila RKK
řízením a administrací uvedeného projektu OŘP (unesení č. RK 1103/10/18)

navýšení P a V KK přijetím invest.účel.dotace z MMR. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu
ODSH pro přísp. org. KK Krajská správa a údržba silnic KK za realizaci projektu II/198 Modernizace
silnice Kojšovice – Toužim, realiz. v rámci Integrovaného regionál. operač. programu, prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionál. mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionál. silnič. infrastruktury navazující na síť TEN-Tnavýšení P a V KK ve výši 8.246.418,63 Kč (podíl SR a EU) z titulu přijetí invest. účel. dotace z
MMR ČR
MMR. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH pro přísp. organizaci KK Krajská správa a
údržba silnic KK za realizaci projektu III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň,
úsek 1, realiz. v rámci Integrovaného regionál. operač. progr., prioritní osa 1: Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

33

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

414/12/18

13.12.2018

ano

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

440

441

442

ÚZ

navýšení P a V OŠMT přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT na financ. programu v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalit. předškolnímu, primár. a sekundár. vzdělávání, Operač.program
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykazování nákladů. Fin. prostředky
jsou určeny pro přísp. organizace zřiz. KK v oblasti školství:
MŠMT ČR
• částka 319.187,60 Kč pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary
• částka 662.928 Kč pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov
• částka 450.372 Kč pro Střední školu živnostenskou Sokolov
zapojení vol. fin. prostř. z výsledku hospodaření KK za rok 2017, z toho běž. výdaje 3.300.000 Kč a
kapitál. výdaje 2.700.000 Kč, do rozpočtu OINF na obnovu hardwaru a softwaru. Tuto alokaci
volných fin. prostředků z výsledku hospodaření KK za rok 2017 schválilo ZKK usnesením č. ZK
166/06/18 ze dne 21. 6. 2018
přesun rozpočt. prostředků z OBKŘ do OINF. Fin. prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje
spojené s vybavením místností výpočetní technikou pro Krizový štáb KK

443

přesun rozpočt. prostředků ve výši ± 84.458 Kč z rozpočtu OINF, ve výši ± 42.350 Kč z rozpočtu
OKŘÚ a ve výši ± 65.340 Kč z rozpočtu OISM, vše do rozpočtu OVZ na pořízení služby EZAK
(neinvestice).

444

33 063

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

1.432.487,60

"

"

6.000.000,--

"

"

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

1296/11/18

5.11.2018

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuál. dotace OF do kapitál. výdajů OŠMT pro Školní
atletický klub Chodov, z. s., jako dar na financ. investiční akce – Rekonstr. atletické dráhy a
technických sektorů sportov. areálu Klubu olympioniků České republiky v Chodově

± 10.000,--

OŠMT

1275/11/18

5.11.2018

445

přesun rozpočt. prostředků z rezervy na individuál. dotace OF do kapitoly Příspěvky cizím subjektům
OŠMT k poskytnutí individuál. neinvest. dotace v oblasti sportu subjektu Tělovýchovná jednota Sokol
Velká Hleďsebe, z. s., na částečnou úhradu nákladů při účasti Romana Kořána na European
Championship APPALOOSA SHOW 2018

± 20.000,--

OŠMT

1273/11/18

5.11.2018

446

přesun rozpočt. prostředků z rezervní položky na úhradu sankcí EU OF do rozpočtu ORR k
poskytnutí neinvest. příspěvku přísp. organizaci KK Agentura projektového a dotačního
managementu KK na refundaci již uhrazených výzev k náhradě škody u projektů realizov. v rámci
_Regionálního operačního programu, a to u projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v
Karlových Varech v částce 1.929.352,04 Kč a u projektu Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu
– přístavba zázemí v částce 2.762,50 Kč

± 1.932.114,54

OF

1227/11/18

5.11.2018

447

přesun rozpočt. prostředků v rámci OZDR. Jedná se o změnu charakteru příspěvku z neinvest. na
invest. poskytovaného v roce 2018 přísp. organizaci KK Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje jako dotace do fondu investic, na pořízení 5 ks sanitních vozů RZP (rychlé
záchranné pomoci) v roce 2019

± 13.000.000,--

OF

1230/11/18

5.11.2018

448

zapojení fin. prostředků z rezerv OF do rozp. OZDR, z toho na běžné výdaje 3.485.819 Kč a
kapitálové výdaje 14.274.138 Kč. Fin. prostředky jsou určeny na vybavení nově rekonstruovaných
prostor Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Karlovy Vary

17.759.957,--

OZDR

1262/11/18

5.11.2018

449

přesun rozpočt. prostředků z kapitál. rezervy OF do rozpočtu OŠMT. Finanční prostředky jsou
určeny pro přísp. organizaci KK Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
Karlovy Vary do fondu investic na akci Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ulice Karlovy Vary

± 1.800.000,--

OŠMT

1313/11/18

19.11.2018

450

snížení příjmů a výdajů KK. Jedná se o snížení provoz. přísp. přísp. organizacím KK v oblasti
sociální a zároveň snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu KK těchto organizací z důvodu
nesouladu mezi schválenými odpis. plány a skutečnou výší odpisů majetku (seznam jednotlivých
příspěvkových organizací je uveden v příloze)

156.684,--

OF

1312/11/18

19.11.2018

451

zvýšení příjmů a výdajů KK. Jedná se o zvýšení provoz. příspěvku přísp. organizaci KK v oblasti
regionál. rozvoje Karlovarská agentura rozvoje podnikání a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic
do rozpočtu KK této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpis. plány a skutečnou
výší odpisů majetku

14.100,--

OF

1312/11/18

19.11.2018

452

zvýšení příjmů a výdajů KK. Jedná se o zvýšení provoz. příspěvku přísp. organizacím KK v oblasti
sociální a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu KK těchto organizací z důvodu
nesouladu mezi schválenými odpis. plány a skutečnou výší odpisů majetku (seznam jednotlivých
příspěvkových organizací je uveden v příloze)

777.400,--

OF

1312/11/18

19.11.2018

453

navýšení P a V KK. Jedná se o zvýšení provoz. příspěvku příspěvkových organizací KK Muzeum
Cheb ve výši 20.300 Kč, Muzeum Sokolov ve výši 127.000 Kč a zároveň zvýšení odvodu z fondu
investic do rozpočtu KK

147.300,--

OKPPLaCR

1312/11/18

19.11.2018

12.000,--

OKPPLaCR

1312/11/18

19.11.2018

OF

1312/11/18

19.11.2018

455

snížení příjmů a výdajů KK. Jedná se o snížení provoz. příspěvku přísp. organizaci KK v oblasti
zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba KK a zároveň snížení odvodu z fondu investic do
rozpočtu KK této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpis. plány a skutečnou výší
odpisů majetku

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

staženo z jednání

OVZ

454

datum

± 400.000,--

± 192.148,--

snížení P a V KK. Jedná se o snížení provoz. příspěvku příspěvové organizace KK Muzeum
Karlovy Vary a zároveň snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu KK

č. usnesení
ZKK

1.538.000,--

34

417/12/18

13.12.2018

ano

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

456

ÚP ČR

459

460

461

462

463

464

navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinvest. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzdových nákladů za
období 9/2018 za prac. místo vytvoř. na základě Dohody o vyhrazení společen. účel. prac. místa a
poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze stát. rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KVA-SZ71/2018

datum

1308/11/18

19.11.2018

± 39.100,--

"

"

33 155

281.477,--

"

"

33 063

1.081.628,80

"

"

7 051

99.352,21

"

"

7 015

11.087.471,43

"

"

33 063

3.024.849,16

"

"

± 185.952,--

"

"

325.408,--

"

"

± 181.500,--

"

"

13 013

snížení P a V KK pro rok 2018 vrácením nevyčerp. fin. prostředků MŠMT. Jedná se o vratky fin.
prostředků z neinvest. účel. dotace po provedení inter. kontroly čerpání podpůr. opatření v průběhu
roku 2018, určené jako neinvest. dotace ze stát. rozpočtu ČR na rok 2018 na činnost škol a škol.
zařízení, které nezřizuje stát, obec, svazek obcí nebo registr. církev nebo nábožen. společnost,
které bylo přiznáno opráv. k výkonu zvlášt. práva zřizovat církev. školy za podmínek stanov.
MŠMT ČR
zákonem č. 306/1999 Sb., o poskyt. dotací soukr. školám, předškol. a škol. zařízením, ve znění
pozdějších předpisů. Prostředky byly vráceny na účet KK dne 24. 10. 2018 od práv. osob
Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka K. Vary o.p.s. a Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova s.r.o. se sídlem v
Sokolově
navýš. P a V OŠMT přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT na financ. progr. v oblasti priorit. osy 3
Rovný přístup ke kvalit. předškol., primár. a sekundár. vzděláv., Operač.program Výzkum, vývoj a
vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykazování nákladů. Fin. prostředky jsou určeny pro
přísp. organizace zřiz. KK v oblasti školství: • Gymnázium Aš v částce 242.404.80 Kč • Základní
MŠMT ČR
škola a střední škola Karlovy Vary v částce 90.022,40 Kč• Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací
centrum Sokolov v částce 442.325,60 Kč• První české gymnázium v Karlových Varech v částce
306.876 Kč

MMR ČR

navýš. P a V KK přijetím účel. dotace z MMR do rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny pro fin.
partnera projektu přísp. organizaci KK Integrovanou střední školu technickou
a ekonomickou Sokolov za realizaci projektu Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do
profess vzdělávání, realiz. v rámci Operač. progr. přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko

navýš. P a V přijetí účel. dotace z MMR do rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp.
MMR ČR organizaci KK Gymnázium Aš za realizaci projektu Modernizace vybavení školy realiz. v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu
navýš. P a V KK přijetím účel. dotace z MŠMT do rozpočtu OŠMT za realizaci projektu
MŠMT ČR Implementace Kraj. akčního plánu 1 v KK, realiz. v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní
osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškol,, primár. a sekundár. vzdělávání
přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT k podpoře naplňování Kraj. akčního
plánu, a to z důvodu poskyt. neinvest. přísp. na nákup didaktic. pomůcek Abaku pro výuku
matematiky pro přísp. organizace KK: • Základní škola a střední škola K. Vary; Základní škola
Ostrov; Střední škola logistická Dalovice; Integrovaná střední škola Cheb; Střední odborná škola
stavební K. Vary; Střední škola živnostenská Sokolov; Střední lesnická škola Žlutice; Gymnázium
Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
navýš. P a V KK přijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT. Fin. prostředky jsou určeny na financ.
progr. Podpora organiz. a ukončov. středního vzdělávání maturit. zkouškou ve vybraných školách v
podzim. zkušeb. období roku 2018; č.j. MSMT-12966/2018
MŠMT ČR
-1 pro přísp. organizace KK Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola K. Vary,
Integrovaná střední škola Cheb a Střední škola živnostenská Sokolov

33 034

přesun rozpočt. prostř. z ORR z kapitoly Přísp. cizím subjektům na navýš. Provoz. příspěvku přísp.
organizaci KK Karlovar. agentura rozvoje podnikání na vytvoření motivač. videí pro podporu dalších
oborů v KK

465

15.000,--

466

přesun rozpočt. prostředků z OBKŘ do fondu investic přísp. organizaci KK Gymnázium Sokolov a
Krajské vzděláv. centrum na realizaci kraj. projektu Zabezpeč. škol a škol. zařízení zřizovaných KK

± 48.000,--

"

"

467

přesun rozpočt. prostř. z OBKŘ do fondu investic přísp. organizaci KK Střední lesnická škola Žlutice
na realizaci kraj. projektu Zabezpeč. škol a škol. zařízení zřizovaných KK

± 883.055,01

"

"

13 014

2.037.512,74

"

"

7 150

358.392,21

"

"

13 013

± 121.100,--

"

"

468

469

470

MPSV

navýš.P a V rozpočtu OŠMT vrácením nevyčerp. fin. prostředků poskytovateli záloh. dotace MPSV.
Jedná se o vratky projektu Obědy do škol v KK, realiz. v rámci OP potrav. a materiál. pomoci,
Specifický cíl I, které byly v roce 2018 poukázány KK na zvláštní účet projektu od přísp. organizací
zřiz. obcemi a KK v oblasti školství
navýš. P KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím evrop. podílu ze Saské rozvoj. banky
za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partner. spolupráce veřejné správy v česko
-saském regionu financ. v rámci OP Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika
2014–2020
přesun rozpočt. prostředků z ORR do OKŘÚ ke krytí výdajů na mzdy a zákon. odvody přímo
související s realizací projektu Nestůj a pojď II. realiz. a financ. v rámci OP Zaměstnanost, Prioritní
osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny jako neinvest.
příspěvek pro příspěv. organizaci KK Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov na úhradu lékařských prohlídek žáků

457

458

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

35

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

471

zvýšení P a V KK. Jedná se o zvýšení provoz. příspěvku přísp. organiz. KK v oblasti školství a
zároveň zvýšení odvodu z fondu investic těchto organizací do rozpočtu KK z důvodu nesouladu
mezi schválenými odpis. plány a skuteč. výší odpisů majetku dle návrhu č. 5

1.516.700,--

OŠMT

1312/11/18

19.11.2018

472

snížení P a V KK. Jedná se o snížení provoz. příspěvku přísp. organizacím KK v oblasti školství a
zároveň snížení odvodu z fondu investic těchto organizací do rozpočtu KK z důvodu nesouladu mezi
schvál. odpis. plány a skuteč. výší odpisů majetku dle návrhu č. 5.

1.131.600,--

OŠMT

1312/11/18

19.11.2018

473

přesun rozpočt. prostředků v rámci ODSH z neinvest. na invest. prostředky. Tyto fin.prostředky jsou
určené na navýš. fin. prostředků určených na nákup 3D skeneru - prostor. forenzního
dokumentačního systému včetně speciálního příslušenství do vlastnictví KK

± 276.377,20

ODSH

474

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT do Příspěvků cizím subjektům téhož
odboru k poskytnutí neinvest. dotace subjektu Grafia, společnost s ručením omezeným, na realizaci
vydání publikace „Plav! aneb průvodce absolventa střední školy přípravou na reálný život“ v KK

± 20.000,--

OŠMT

1363/11/18

19.11.2018

475

navýš. P a V KK. Jedná se o zvýš. neinvest. provoz. příspěvku přísp. org. KK Krajský dětský domov
pro děti do 3 let na pořízení vnitř. vybavení jeslí a zároveň zvýšení příjmů zapojením vratky z
realizované a vyúčt. invest. akce „Jesle v 2. NP“

317.816,35,--

OF

1391/12/18

3.12.2018

476

přesun rozpočt. prostředků z OF, a to z rezervy na případné dofinanc. přísp.organizací v oblasti
sociální do rozpočtu OSV. Fin. prostředky jsou určeny na navýš. provoz. příspěvku přísp.
organizacím KK působící v oblasti sociální na dofinanc. sociál. služeb, a to pro Domov pro seniory
SKALKA v Chebu, Domov pro seniory v Chebu a Domov pro seniory v Perninku

± 5.400.000,--

OF

1389/12/18

3.12.2018

477

přesun rozpočt. prostředků ze schvál. rozpočtu OŠMT do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto
odboru k zajištění výplaty stipendií studentům vysokých škol dle Stipendijního programu KK ke
zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2018/2019 (seznam příjemců stipendií je
uveden v příloze důvodové zprávy)

±936.000,--

OŠMT

1429/12/18

3.12.2018

478

navýš. P a V OZDR přijetím fin. prostředků z pojist. plnění došlé na účet KK. Tyto prostředky budou
použity na navýš. neinvest. příspěvku přísp. organizaci KK Zdravot. záchran. služba KK na úhradu
nákl. za opravy vzniklé na budově výjezd. základny v Chebu

24.181,--

OF

1390/12/18

3.12.2018

479

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK
Domov pro seniory v Perninku na poskyt. nábor. Příspěvku nové zaměstnankyni v přímé obslužné
péči

± 46.900,--

1386/12/18

3.12.2018

480

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na poskyt. nábor. příspěvku nové zaměstnankyni v přímé
obslužné péči

± 46.900,--

"

"

481

přesun rozpočt. prostředků v rámci OBKŘ na příspěvek do fondu investic přísp. organizaci
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lázně. Fin. prostředky jsou určeny na realizaci kraj.
projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných KK

± 39.930 Kč,--

"

"

482

přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK
Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor. příspěvku nové
zaměstnankyni v přímé obslužné péči

± 73.700,--

"

"

15 974

9.526.178,36

"

"

17 968

13.005.453,64

"

"

33 063

595.368,40

"

"

15 011

±1.475.376,--

"

"

483

484

485

486

MŽP ČR

navýš. P a V OISM přijetím invest. účel. dotace z MŽP určené na financ. projektu Podpora výměny
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK realiz. v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlík.
dotace II, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 OP Životní prostřední 2014-2020

navýš. P a V KK přijetím invest. účel. dotace z MMR. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH
pro přísp. organizaci KK Kraj. správa a údržba silnic KK za realizaci projektu III/221 36 + III/220 4
Modernizace silnice Hroznětín – Odeř financ. v rámci Integrov. regionál. operač. progr., prioritní osa
1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionál. mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionál. silniční infrastruktury navaz. na síť TEN-T;MMR ČR navýšení P a V přijetím invest. účel. dotace z MMR. Fin. prostř. jsou určeny do rozpočtu ODSH pro
přísp.organizaci KK Kraj.správa a údržba silnic KK za realizaci projektu III/220 4 Modernizace silnice
– průtah Odeř financ. v rámci Integr. regionál. operač. programu, prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýšení regionál. mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionál. silnič. infrastruk. navazující na síť TEN-T
navýš. P a V OŠMTpřijetím neinvest. účel. dotace z MŠMT na financ. progr. v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškol., primár. a sekundár. vzdělávání, OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání na projekty využívající zjednoduš. vykaz. nákladů. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp.
MŠMT ČR
organizace zřiz. KK v oblasti školství: Střední škola stravování a služeb KV; Integrovaná střední
škola technická a ekonomická Sokolov
přesun rozpočt. prostředků z OISM do OKŘÚ na mzdov. výdaje za období 1-10/2018 související s
realizací projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK financ. v
rámci OP Životní prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace II. V souladu s metodikou OP Životní
prostřední 2014-2020 byly mzdové výdaje projektu KK předfinanc. z rozpočt. prostředků KÚ KK

36

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

Staženo z jednání

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

487

488

navýš. P a V KK z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na základě materiálu MŠMT č.j.
MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinvest. výdajů na rok 2018 z rozpočt. kapitoly
333 MŠMT pro regionál. školství ve správě územních samospráv. celků a dále na základě 6. až 11.
MŠMT ČR úpravy rozpočtu v roce 2018 pro regionál. školství ve správě územních samospráv. celků. Fin.
prostředky jsou učeny pro přísp. organizace KK v oblasti školství a pro školy a škol. zařízení zřiz.
obcemi a dobrovol. svazky obcí KK (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a
č. 2 důvodové zprávy)

489

MŠMT ČR

navýš. P a V KK přidělením neinvest. účel. dotace z MŠMT. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu
OŠMT k zajištění prostředků na financ. přímých výdajů na 4. čtvrtletí roku 2018 ve školách a škol.
zařízeních zřiz. soukr. subjekty v KK (rozpis na jednotlivé školy a škol. zaříz. je přílohou důvod.
zprávy)

491

navýš. P a V na zákl. zapoj. přijatých fin. prostředků od KB. do rozpočtu OKH. Fin. prostředky budou
využity na zakoupení věc. daru pro vítěze soutěže Youtuber

492

přesun rozpočt. prostředků v rámci ODSH na poskyt. neinvest. příspěvku přísp. organizaci KK
Krajská správa a údržba silnic KK z důvodu obnovy vodorov. doprav. znač. na silnici II/198

493

ÚP ČR

494

MK

495

496

datum

± 1.881.492,--

"

"

33 353

35.917.329,--

"

"

33 155

26.818.430,--

"

"

± 71.700,--

"

"

6.500,--

"

"

± 200.000,--

"

"

13 013

24.000,--

"

"

34 021

175.000,--

"

"

17 015

3.204.177,79

"

"

1444/12/18

3.12.2018

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny jako neinvest.
příspěvek pro přísp. org. KK Střední průmysl. škola Ostrov k zajištění výuky a výcviku žáků včetně
získání řidič. opráv. v autoškole

490

navýš. P a V OKŘÚ přijetím neinvest. účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období
9/2018 za prac. místa vytvoř. na základě Dohod o vyhrazení společen. účel. prac. místa a poskyt.
příspěvku, spolufinanc. ze stát. rozpočtu a Evrop. sociál. fondu č. KVA-SZ-72/2018 a KVA-SZ73/2018
navýš. P a V OKPPLaCR přijetím neinvest. účel. dotace z MK pro přísp. organizaci KK Muzeum
Karl. Vary na instalaci výstavy Rok 1968 v KV

navýš. P a V (invest. a neinvest.) přijetím účel. dotace z MMR do rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky
jsou určeny pro přísp. organizaci KK Gymnázium a střední odborná škola Chodov za realizaci
MMR ČR
projektu Modernizace jazyk. výuky na GaSOŠ Chodov, realiz. v rámci Integrovaného regionálního
OP
přesun rozpočt. prostředků z OBaKŘÚ do IF KÚKK. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční
výdaje spojené s vybavením místností výpočetní technikou pro Krizový štáb KK

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

přesun rozpočt. prostředků v rámci schvál. rozpočtu OŠMT určených jako neinvest. přísp. pro přísp.
organizace KK Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední škola stravování
a služeb Karlovy Vary, Střední průmyslová škola Ostrov, Integrovaná střední škola Cheb na pokrytí
zvýš. nákladů na platy včetně souvis. výdajů v důsledku realizace sloučení a rozdělení k datu 1.
ledna 2018 v nástup. přísp. organizacích vykonáv. činnost škol a školských zařízení zřiz. KK

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

± 400.000,--

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

1425/12/18

3.12.2018

437/12/18

13.12.2018

ne

3.12.2018

381/12/18

13.12.2018

ne

497

přesun rozpočt. prostř. z rezervy na individuál. dotace OF a ze schvál. rozpočtu OŠMT do kapitoly
Příspěvky cizím subjektům OŠMT k poskyt. individuál. neinvest. dotace v oblasti sportu: FK HVĚZDA
CHEB, z.s. IČO 22865110, na projekt „Mezinárodní zápas reprezentace mužů v házené – Česká
republika – Argentina“; Karlovarská krajská organizace ČUS, IČO 70926611, na projekt „ Pořádání
hokejového turnaje MMČR U15“

± 330.000,--

OŠMT

498

přesun rozpočt. prostředků v rámci ODSH, kapitoly Příspěvky cizím subjektům z neinv. na invest.
prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskyt. dotace obci Dolní Rychnov z neinvest. na invest. v
rámci Programu pro poskyt. dotací z rozpočtu KK na podporu oprav a staveb. úprav místních
komunikací pro rok 2018

± 250.000,--

ODSH

499

MPSV

změna charakteru fin. prostředků z neinvest. na invest. v rámci rozpočtu OŠMT. Jedná se o změnu
charakteru části prostředků z neinvest. příspěvku na dotaci do fondu investic a použití fondu investic
pro přísp. organizaci KK Gymnázium Ostrov na akci Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – č.
1 Přestavba koridoru.

500

501

502

503

navýš. P a V přijetím neinv. účel. dotace z MPSV. Fin. prostředky jsou určeny přísp. organizaci KK
Zdravotnická záchranná služba KK na realizaci projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz. řízení
ZZS KK v rámci OP Zaměstnanost, prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

MF ČR

navýš. P a V KK přijetím neinv. účel. dotace z MF. Fin. prostředky jsou určeny na úhradu provoz.
výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra v obci Prameny. Fin. prostředky budou
zapojeny do rozpočtu OLP
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny na poskyt. neinv.
příspěvku přísp. organizaci KK Střední zdravot. škola a vyšší odborná škola Cheb na úhradu lékař.
prohlídek žáků.Příspěvek bude kryt z rezervní položky Úhrada lékař. prohlídek žáků středních škol
rozpočtu OŠMT pro rok 2018 schvál. ZKK usnes. č. ZK 465/12/17 ze dne 7. 12. 2017
přesun rozpočt. prostředků v rámci OSV. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp. organizaci KK Sociál.
služby v Kynšperku nad Ohří na poskyt. nábor. příspěvku novému zaměstnanci v přímé obslužné
péči

13 013

1.245.519,27

1450/12/18

3.12.2018

± 486.783,--

OF

322.254,--

1469/12/18

17.12.2018

± 4.250,--

"

"

± 46.900,--

"

"
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1509/12/18

17.12.2018

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

504

ÚP ČR

505

ÚP ČR

506

MPSV ČR

507

508

509

510

navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinv. účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období
10/2018 za prac. místa vytvoř. na základě Dohod o vyhrazení společen. účel. prac. místa a poskyt.
příspěvku, spolufinanc. ze stát. rozpočtu a Evrop. sociál. fondu č. KVA-SZ-71/2018, KVA-SZ72/2018 a KVA-SZ-73/2018
navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinv. Účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období
10/2018 za prac. místo vytvoř. na základě Dohody o vytvoření prac. příležitostí v rámci veřejně
prospěš. prací
navýš. příjmů KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím invest. účel. dotace z MPSV za realizaci akce
Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, přísp. organizace – II. etapa, financ.
v rámci dotač. titulu schvál. z programu MPSV č. 11331 - Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociál. služeb

navýš. příjmů KK a zároveň sníž. financ. přijetím evrop. podílu ze Saského stát. ministerstva život.
prostředí a zeměděl. za realizaci projektu Technická pomoc ČR – Sasko 2014 - 2020 financ. v
rámci OP Program spolupr. Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020
navýš. P a V OŠMT přijetím neinv. účel. dotace z MŠMT na financ. programu v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalit. předškol., primár. a sekundár. vzdělávání, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
na projekty využívající zjednoduš. vykazování nákladů. Fin. prostředky jsou určeny pro přísp.
MŠMT ČR
organizaci zřiz. Karlovar. krajem Střední škola živnosten. Sokolov na realizaci projektu Učíme se
vedle sebe

MMR ČR

navýš. P a V KK přijetím účel. dotace (inv,neinv) z MMR do rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou
určeny pro přísp. organizaci KK Gymnázium Ostrov za realizaci projektu Modernizace chemické
laboratoře realiz. v rámci Integrov. regionál. operač. programu

navýš. P a V KK přidělením neinv. účel. dotace z MŠMT. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu
OŠMT na financ. programu Podpora odbor. vzdělávání MSMT-19366/2018-1, a to pro subjekt zřiz.
MŠMT ČR městem SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, přísp. organizace a pro přísp. organizace KK v oblasti školství (rozpis
na jednotl. školy a škol. zařízení je přílohou důvodové zprávy).
navýš. P a V KK vyrovnáním kurs. rozdílu na zvlášt. eurovém účtu při přijetí a odeslání platby
partnerovi Město Cheb u projektu CLARA III: Rozvoj společné partner. spolupráce veřej. správy v
česko-saském regionu financ. v rámci OP Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká
republika 2014–2020

511

512

ÚZ

MF ČR

513

navýš. P a V KK přijetím účelové invest. dotace z MF určené na výkupy pozemků z podprogr. 298
226 - majet. vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Fin. prostředky jsou
určeny pro přísp. organizaci KK Krajskou správu a údržbu silnic
přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny jako neinvest.
příspěvek pro přísp. organizaci KK Střední průmysl. škola Ostrov
k zajištění výuky a výcviku žáků včetně získání řidič. oprávnění v autoškole
navýš. P a V OŘP zapojením vrácených fin. prostředků . Jedná se o fin. prostředky vrácené od
poskyt. sociál. služeb na základě výzev k vrácení části dotace poskyt. v roce 2017 projektu Podpora
vybraných služeb sociál. prevence financ. v rámci OP Zaměstnanost (OPZ I.), prioritní osa 2: Sociál.
začleňování a boj s chudobou

514

515

MK ČR

516

MK ČR

517

MŠMT ČR

518

MZ ČR

navýš. P a V přijetím neinv. účel. dotací z MZ na obnovu, zajištění a výchovu les. porostů do 40 let
věku na pozemcích žadatele určených k plnění funkcí lesa. Fin. prostř. jsou určeny do rozpočtu
OŠMT pro přísp. organizaci zřiz. KK Střední lesnická škola Žlutice

datum

"

"

13 101

13.500,--

"

"

13 501

16.468.875,62

"

"

7 153

536.686,03

"

"

33 063

668.400,--

"

"

7 968

1.229.546,70

"

"

33 049

1.332.200,--

"

"

7 150

1.148,16

"

"

98 861

1.276.900,--

"

"

± 169.950,--

"

"

231.444,60

"

"

717.500,--

"

"

98.000,--

"

"

33 353

29.311,--

"

"

29 014

315.725,--

"

"

280.098,--

"

"

navýš. P a V OKPPLaCR přijetím invest. účel. dotace z MK pro přísp. org. KK Galerie umění KV na
Akvizič. fond, výkup výtvar. děl Michaela Cihláře – Pejsek II, V zimě a Zátiší
s králíčkem
navýš. P a V vrácením fin. prostředků z předchoz. let s účel. znakem 33353 (přímé výdaje na
vzdělávání) došlých na účet KK dne 29. 11. 2018 od přísp. organizace zřiz. obcí v oblasti školství
MŠ Stružná. Fin. prostředky budou poukázány MŠMT

č.usnesení

29.807,--

navýš. P a V OKPPLaCR přijetím invest. účel. dotace z MK pro přísp. organizaci KK Galerie výtvar.
umění Cheb na Akviziční fond, výkup výtvar. děl: Stanislava Kolíbala – Ironický pomník, Hany
Puchové – Máma, Josefa Žáčka – Autoportrét, Marie Blabolilové – Křeslo , Petra Nikla – Svítící lev,
Daniela Balabána – Křížová cesta , Mariana Pally – Malováno ve dne, malováno v noci a Terezy
Velíkové – Hra na tři

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ

13 013

13 013

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ
č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

519

navýš. P a V KK zapojením příjmů za odebraný železný šrot z demolice v areálu nemocnice v
Chebu a v K. Varech do invest. výdajů rozpočtu OISM z důvodu zajištění fin. plnění v rámci
uzavřených smluv na realizaci akce Karlovar. krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu a na realizaci akce KKN – stavební úpravy porod.
oddělení

520

změna charakteru rozpočt. prostředků v rozpočtu OŠMT, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, z
neinvest. na investiční, v rámci programu Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení

± 132.593,--

OŠMT

1464/12/18

10.12.2018

521

přesun fin. prostředků z neinv. rezervy na nepředvídatelné výdaje OF do rozpočtu OKŘÚ. Fin.
prostředky jsou určeny na veřej. zakázku „Personál. audit na Kraj. úřadě KK a na vybraných přísp.
organizacích“

1.000.000,--

OF

staženo

17.12.2018

38

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

ne

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

522

přesun rozpoč. prostředků z rezerv OF do rozpočtu OSV. Fin. prostředky jsou určeny na navýš.
provoz. příspěvku přísp. organizacím KK působící v oblasti sociál., a to pro Domov pro seniory
SPÁLENIŠTĚ v Chebu, Domov pro seniory SKALKA v Chebu a Domov pro osoby se zdravot. postiž.
SOKOLÍK v Sokolově

± 4.400.000,--

523

změna charakteru rozpočt. prostředků z neinvest. do invest. položky, a z invest. položky do neinvest.
v rámci rozpočtu OŠMT, kapitoly Přísp. cizím subjektům, z dotač. programu Podpora údržby a
obnovy sport. zařízení. Jedná se o rozpočt. opatření v souvislosti se změnou charakteru
poskyt.dotací z neinvest. na invest. a obráceně, dle v tomto materiálu schvalovaných dodatků již
uzavřených smluv

± 379.000,--

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT. Fin. prostředky jsou určeny na poskyt. neinv.
příspěvku přísp. organizaci KK Střední škola logistická Dalovice k zajištění výuky a výcviku žáků
včetně získání řidič. opráv. v autoškole

525

526

527

528

531

MŠMT ČR

534

535

33 065

324.756 ,--

"

"

13 013

237.500,--

"

"

navýš. P a V KK přijetím invest. účel. dotace z MZ. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT
pro přísp. organizaci KK Integrovaná střední škola Cheb za realizaci akce v rámci dotač. programu
129 710 Centra odbor. přípravy MZ

29 501

1.149.208,--

"

"

přesun rozpočt. prostředků z ORR do OF na úhradu cestov. projektu Smart Akcelerátor (1. kolo),
schvál. k realizaci a financ. v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

33 062

± 5.375,60

"

"

± 46.869,47

"

"

33 024

2.493.038.--

"

"

33 353

± 37.297.162,--

"

"

84 505

377.246,20

"

"

7 051

21.110,24

"

"

13 101

13.500,--

2/01/19

7.1.2019

13 013

24.000,--

"

"

sníž. P a V KK vrácením nevyčerp. fin. prostředků MŠMT. Jedná se o prostředky vrácené KK jako
nevyčerp. z dotací roku 2018 na rozvoj. programy MŠMT od práv. osob vykonávajících činnost školy
nebo škol. zaříz. v kraji (rozpis na jednotlivé školy a škol. zaříz. je v přílohách číslo 1, 2 a 3 důvod.
zprávy). Fin. prostř. podléhají fin. vypoř. se stát. rozpočtem za rok 2018 a musí být sledovány
odděleně pod přísluš. účel. znaky

přesun rozpočt. prostředků v rámci rozpočtu OŠMT z titulu úpravy rozpisu rozpočtu přímých výdajů
na základě materiálu MŠMT č.j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16. ledna 2018 Rozpis neinv. výdajů na
rok 2018 z rozpočt. kapitoly 333 MŠMT pro regionál. školství ve správě územ. samospráv. celků a
dále po 12. úpravě rozpočtu v roce 2018 pro regionál. školství ve správě územ. samospráv. celků k
datu 10. prosince 2018. Poslední úpravou rozpočtu přímých výdajů ze strany MŠMT nedošlo ke
MŠMT ČR
změně objemu rozpočt. prostředků, a proto budou fin. prostředky převedeny z rezervní položky s
účel. znakem 33353 a jsou učeny pro přísp. organizace KK v oblasti školství a pro školy a škol.
zaříz. zřiz. obcemi a dobrovol. svazky obcí KK (rozpis na jednot. školy a škol. zaříz. je v přílohách č.
1 a č. 2 důvod.zprávy)
navýš. P a V přijetím dopl. invest. dotace od Region. rady regionu soudrž.Severozápad. Fin.
prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH pro přísp. org. KK Kraj. správa a údržba silnic KK jako
doplatek neopráv. krác. dotace na projekt realiz. v rámci Regionál. operač. programu Rozvoj
dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v KK - III. etapa, registr. číslo CZ.1.09/3.1.00/67.01128

532

533

17.12.2018

přesun rozpočt. prostř. v rámci rozpočtu OF, a to z neinv. rezervní položky urč.na úhradu sankcí EU
k úhradě dílčí platby invest. dotace Region. radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinanc.
závazků příjemcům dotací dle smlouvy evidenční číslo KK 03402/2018

529

530

1506/12/18

navýš.P a V OŘP přijetím neinv. účel. dotace z MPSV určené na financ. projektu Podpora procesu
střednědob. plán. rozvoje sociál. služeb v KK (OPZ II.) financ.v rámci OP Zaměstnanost, prioritní osa
2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. - přesun rozpočt. prostředků z OŘP do OKŘÚ na
MPSV ČR mzdové výdaje přímo související s realizací projektu Podpora procesu střednědob. plán. rozvoje
sociál. služeb v KK (OPZ II.) financ. v rámci OP Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociál. začleňování a
boj s chudobou

MZ ČR

navýš. P KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím podílu stát. rozpočtu z MMR za realizaci projektu
MMR ČR CLARA III: Rozvoj společné partner. spolupráce veřej. správy v česko-saském regionu financ. v
rámci operač. programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

ÚP ČR

ÚP ČR

datum

± 100.000,--

navýš. P a V KK přijetím neinv. účel.dotace z MŠMT na financ. rozvoj. programu Hodnocení žáků a
škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018; č.j. MSMT 29950/2017 - 2 ze dne 22. listopadu 2018. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu OŠMT pro školy
MŠMT ČR a škol. zaříz. v KK, a to pro přísp. organizace zřiz. KK pro organizace zřiz. soukromými subjekty a
pro přísp. organizace zřiz. obcemi (seznam příjemců je uveden v přílohách č. 1 – 3 důvodové
zprávy)

navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinvest. Účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období
11/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací
navýšení P a V OKŘÚ přijetím neinvest. účel. dotace z ÚP na úhradu mzdov. nákladů za období
11/2018 za prac. místa vytvoř. na základě Dohod o vyhrazení společen. účel. prac. místa a poskyt.
příspěvku, spolufinanc. ze stát. rozpočtu a Evrop. sociálního fondu č. KVA-SZ-72/2018 a KVA-SZ73/2018

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

524

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

39

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

OF

1504/12/18

17.12.2018

OŠMT

1513/12/18

17.12.2018

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

536

537

ÚZ

navýšení P a V přijetím invest. účel. dotace z MMR. Fin. prostředky jsou určeny do rozpočtu ODSH
pro přísp. organizaci KK Kraj. správa a údržba silnic KK za realizaci projektu III/220 6 Modernizace
silnice – průtah Děpoltovice financ. v rámci Integrovaného regionál. operač. programu, prioritní osa
MMR ČR
1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, SC 1.1: Zvýš. regionál. mobility
prostřednictvím moderniz. a rozvoje sítí regionál. silnič. infrastruktury navazující na síť TEN-T

navýšení P KK a zároveň sníž. financ. KK přijetím podílu stát. rozpočtu z MMR za realizaci projektu
MMR ČR Technická pomoc ČR – Sasko 2014 - 2020 financ. v rámci operač. programu Program spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

17 968

10.616.453,75

"

"

7 153

41.291,40

"

"

538

navýšení Pa zároveň sníž. financ. KK přijetím evrop. podílu od Bavor. stát. ministerstva hospodářství
a médií, energie a technologie pro KK za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partner.
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu financ. v rámci operač. programu Program
spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020

7 151

1.927.630,87

"

"

539

navýšení příjmů KK a financování přijetím vratek stát. fin. prostředků od obcí a dále přijetím
neinvest. transferu v rámci souhrn. dotač. vztahu

98 187

2 595 177,13

41/01/19

28.1.2019

rozpočtové změny v běžném režimu
rozpočtové změny z důvodu zapojování dotací, vratek dotací,předfinancování a spolufinancování
projektů EU
rozpočtové změny, které předkládají jednotlivé odbory jako součást svého materiálu

40

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2018
TEXT
SCHVÁLENO RKK
RO č. RESORT

ÚZ

PROJEDNÁNO RKK
A DOPORUČENO ZKK
KE SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

RO předané odborům k materiálu odboru

ČÁSTKA V KČ
č.usnesení

datum

41

č.usnesení

datum

č.usnesení

datum

odbor

č. usnesení
RKK

datum

č. usnesení
ZKK

datum

RO s
materiálem v
ZKK

poznámky

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

