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1 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rod. domech v 

KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I. (zůstatek bank. účtu k 31.12.2020) do rozpočtu 

kapitál. výdajů projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se fin. prostředky (ÚZ 15974) vrácené na zvl. účet 

projektu v roce 2020 od příjemce dotace (fyz. osoba) za nedodržení udržitelnosti, které musí kraj 

odvést v roce 2021 poskytovateli dotace MŽP ČR

15 974 120.000,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

2

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko 

(zůstatek k datu 31.12.2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů

přímo souvisejících s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko,

schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svob. stát Sasko 2014–2020
49.983,66 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

3

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko

(zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů

přímo souvisejících s realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko,

schvál. k realizaci a financ. v rámci Programu spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020
41.328,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

4 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK (zůstatek k datu 31.

12. 2020), z toho částka 1.896.614,20 Kč zdroje ÚZ 33063 a částka 916.800,20 Kč vlastní zdroje KK,

do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s

realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

33 063  2.813.414,40 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

5

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Zodolnění výjezd. základny Zdravotn. záchr. služby KK v

Sokolově (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo

souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Integr. region. operač.

programu (IROP)

3.466.394,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

6 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v KK (zůstatek k datu

31. 12. 2020), z toho částka 7.549.331,30 Kč zdroje ÚZ 33063, částka 48.011,10 Kč zdroje ÚZ 33982

a částka 1.303.404,63 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum,

vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání

33063    

33982
8.900.747,03 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

7

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání

knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU

OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a

financ. v rámci Integ. region. operač. programu (IROP), prioritní osa 3. Dobrá správa území a

zefektivnění veř. institucí

45.782.237,55 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

8

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Management zvláště chráněných území a evropsky význ. lokalit 

v KK – Vladař  (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŽP KÚ KK 

ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Operač. programu životn. prostředí a zemědělství 2014-2020
302.236,88 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

9

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Management zvláště chráněných území a evropsky význ. lokalit 

v KK – Borecké rybníky  (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŽP 

KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu životn. prostředí a zemědělství 2014-2020
229.334,85 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

10 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v KK v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlík. dotace III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020) do 

rozpočtu projektů EU OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerp. účel. fin. prostředky poskytnuté MŽP ČR 

na realizaci tohoto projektu financ. v rámci prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Operač. programu 

Životní prostřední 2014-2020. Fin. prostředky (100 % EU) budou použity ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací uvedeného projektu, a to částka 17.063.208,59 Kč (investice) na vyplácení 

příspěvků pro občany a částka 476.741 Kč (neinvestice) na administraci projektu

15974    

15011
 17.539.949,59 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

11

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora činnosti Region. stálé konference a programu 

RE:START v KK (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ 

KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v 

rámci Operač. programu Techn. pomoc

2.874.521,56 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

12 MŠMT ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020), z 

toho částka 1.100.044,45 Kč zdroje ÚZ 33062 a částka 194.125,49 Kč vlastní zdroje KK,  do 

rozpočtu běžných výdajů projektů EU ORR KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
33 062 1.294.169,94 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021
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13 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Obědy do škol v KK 2019/2020 (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 

2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. 

prostředky (ÚZ 13014) poskytnuté  MPSV ČR na realizaci tohoto projektu, financ. v rámci Operač. 

programu potravinové a mater. pomoci

13 014 3.496.555,65 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

14

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu 

(zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu 

Životní prostředí 2014 - 2020

12.110.938,13 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

15 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v 

KK II (OP Z III.) v celk. výši 4.189.734,43 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2020), 

z toho částka 3.980.247,70 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka 209.486,73 Kč vlastní zdroje KK, do 

rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 

tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. 

začleňování a boj s chudobou

13 013 4.189.734,43 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

16 MPSV ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OP Z IV.) 

v celkové výši 28.297.371,97 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2020), z toho částka 26.882.503,36 Kč 

zdroje ÚZ 13013 a částka 1.414.868,61 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v 

rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Soc. začleňování a boj s chudobou

13 013 28.297.371,97 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

17

zapojení zůstatku zvl. účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK (zůstatek k datu

31. 12. 2020) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU OŠMT KÚ KK ke krytí výdajů přímo

souvisejících s realizací tohoto projektu, schvál. k financ. v rámci Operač. programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání

1.207.924,56 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

18

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Využití ekonom. a společen. potenciálu kult. dědictví 

prostřednictvím vzdělávacích a turist. produktů na příkladu hist. krovů v celkové výši 295.468 Kč 

(zůstatek k datu 31. 12. 2020), z toho částka 38.401,50 Kč zdroje ÚZ 77001 

a částka 257.066,50 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí 

spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací této akce, schvál. k financ. v rámci nár. programu Technol. agentury ČR: 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací ÉTA

77 001 295.468,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

19 MŽP ČR

zapojení zůstatku zvl. účtu akce Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

v KK – dofinanc. zásobníku kotlík. dotací III. (zůstatek bank. účtu k 31. 12. 2020) do rozpočtu 

projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR OINV KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané účel. fin. prostředky 

(ÚZ 15972) poskytnuté  MŽP ČR na realizaci této akce, financ. z nár. zdrojů (100 % SR) v rámci 1. 

výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

15 972 13.278.008,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

20
zapojení financ. z FB do běžných výdajů rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané 

fin. prostředky z roku 2020 určené na financ. projektu Techn. asistence pro KK 1.657.075,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

21

zapojení zůstatku zvl. účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní K. Vary (zůstatek k datu 31. 12.

2020) do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinanc. ze SR (dotační tituly) OŘP KÚ KK ke krytí výdajů

přímo souvisejících s realizací této akce, schvál. k realizaci a financ. z nár. zdrojů v rámci programu

č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně techn. základny region. kult. zařízení, církví a

nábož. společností

22.407.825,52 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

22

zapojení zůstatku zvl. účtu připravovaného projektu Generel KKN – 1. etapa (zůstatek k datu 31. 12.

2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a

realizací tohoto projektu
1.703.550,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

23

zapojení zůstatku zvl. účtu připravovaného projektu Vědeckotechn. park KK a Informačně vzdělávací 

středisko KK (zůstatek k datu 31. 12. 2020) do rozpočtu projektů EU OŘP KÚ KK. Jedná se o

nevyčerp. fin. prostředky z roku 2020, které byly určeny ke krytí předprojekt. přípravy projektu 732.343,50 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

24

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OZDR KÚ

KK. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí příplatku do vlastn. kapitálu mimo zákl. kapitál KKN

a.s.
 46.313.700,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

25

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu OINV KÚ KK. Fin. 

prostředky jsou určeny na akci KKN a.s. – Nemocnice Cheb - Revitalizace areálu nemocnice v 

Chebu, z toho částka ve výši 23.600.316,45 Kč na neinv. výdaje a částka ve výši 166.938.856,03 Kč 

na inv. výdaje

190.539.172,48 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

26

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020  do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK 

na akci Stav. úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov 

na zajištění prostor pro činnost pobočky VPŠ a SPŠ MV ČR
11.089.207,25 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

27
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitá. výdajů OINV KÚ KK 

na akci Společné operační středisko 10.000.000,-- 15/01/21 15.1.2021 09/02/21 1.2.2021

2
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28

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OZDR KÚ KK na přípravu a realizaci

projektu Nová budova následné péče v Rehos Nejdek financ. v rámci evropského inv. nástroje

ReactEU, který je součástí Integr. region. operač. programu 2014 - 2020, samost. prioritní osa 6:

ReactEU

 2.500.000,-- OZDR 62/01/21 18.1.2021

STAŽENO Z 

PROGRAMU 

ZKK

1.2.2021 ne

29

zapojení financ. z FB do rozpočtu kapitál. výdajů projektů EU OZDR KÚ KK na přípravu a realizaci 

projektu Informační technologie ReactEU Zdravotn. záchr. služba KK financ. v rámci evropského inv. 

nástroje ReactEU, který je součástí Integr. region. operač. programu 2014 - 2020, samost. prioritní 

osa 6: ReactEU. ReactEU

550.000,-- OZDR 63/01/21 18.1.2021 45/02/21 1.2.2021 ano

30

přesun rozpočt. prostředků z neinv. rezervy na úhradu sankcí projektů EU rozpočtu OF KÚ KK do 

rozpočtu neinv. příspěvků PO OŠMT KÚ KK. Neinv. prostředky jsou určeny pro PO KK SPŠ Ostrov 

na úhradu penále za porušení rozpočt. kázně uloženého platebním výměrem č. 1/2021 ze dne 22. 1. 

2021 k projektu Centrum techn. vzdělávání (CTV) Ostrov, registr. č. projektu 

CZ.1.09/1.3.00/10.00163

± 88.653.154,-- OF 95/02/21 8.2.2021

31 ÚP ČR

navýšení příjmů a výdajů OKŘÚ KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z ÚP ČR na úhradu mzd. 

nákladů za období 12/2020 za prac. místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření prac. místa a 

poskytnutí příspěvku, spolufinanc. ze SR a Evropského soc. fondu č. KVA-STZ-3/2020 13 013 15.000,-- 89/02/21 8.2.2021

32 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK do rozpočtu OSV KÚ KK, z toho do kapitoly příspěvky cizím subjektům 

ve výši 424.916.398 Kč a pro PO KK v oblasti sociální ve výši 260.231.600 Kč z titulu přidělení 

neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle 

ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním zákl. druhů a forem soc. služeb 

v rozsahu zákl. činností

13 305 685.147.998,-- 89/02/21 8.2.2021

33

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv. 

příspěvek pro PO KK Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí nábor. příspěvku dvěma 

novým zaměstnancům, pracovníkům v soc. službách v přímé obslužné péči, kteří splnili podmínky 

pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 

2019

± 93.660,-- 89/02/21 8.2.2021

34

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 v celk. výši 231.923,25 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 42.907,25 Kč ke krytí výdajů na cestovné

- do OKŘÚ KÚ KK ve výši 189.016 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje přímo související s 

realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Programu spolupráce ČR - Svob. stát Sasko 2014 – 2020, které budou v roce 2021 

použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

 231.923,25 89/02/21 8.2.2021

35

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z H KK za rok 2020 v celk. výši 894.585 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 17.213 Kč ke krytí výdajů na cestovné,

- do OKŘÚ KÚ KK ve výši 877.372 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje přímo související s 

realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci 

Operač. programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2021 použity ke krytí výdajů 

uvedeného projektu

 894.585,-- 89/02/21 8.2.2021

36

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o 

nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo související s realizací projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v KK, schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů 

uvedeného projektu

535.411,-- 89/02/21 8.2.2021

37

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o 

nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje přímo související s realizací projektu 

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny K.Vary, schvál. k 

realizaci a financ. v rámci Integr. region. operač. programu, které budou v roce 2021 použity ke krytí 

mzd. výdajů uvedeného projektu

123.846,-- 89/02/21 8.2.2021

38

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní

zdroje KK) do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje

přímo související s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb

v KK II (OPZ III.), schvál. k realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa

2 – Soc. začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů

uvedeného projektu

13 013  1.678.480,-- 89/02/21 8.2.2021

39 MPSV ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (100 % zdroje ÚZ 13013) do rozpočtu 

ORR KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje určené na 

mzdy a cestovné přímo související s realizací projektu Predikce trhu práce – Kompas, schvál. k 

realizaci a financ. v rámci Operač.ního programu Zaměstnanost. Nevyužité prostředky budou 

vráceny poskytovateli dotace MPSV ČR v rámci fin. vypořádání ukončeného projektu (realizace 

ukončena ke dni 31. 12. 2020)

13 013  319.421,30 89/02/21 8.2.2021
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40

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní

zdroje KK) do OKŘÚ KÚ KK. Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtu kraje

přímo související s realizací projektu Podpora vybraných služeb soc. prevence II (OPZ IV.), schvál. k

realizaci a financ. v rámci Operač. programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Soc. začleňování a boj

s chudobou, které budou v roce 2021 použity ke krytí mzd. výdajů uvedeného projektu

13 013 4.473,-- 89/02/21 8.2.2021

41

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 v celk. výši 245.788,26 Kč, z toho:

- do OF KÚ KK ve výši 46.104,85 Kč ke krytí výdajů na cestovné,

- do OVZ KÚ KK ve výši 2.583,41 Kč na pohonné hmoty,

- do OKŘÚ KÚ KK ve výši 197.100 Kč ke krytí mzd. výdajů.

Jedná se o nevyčerpané fin. prostředky v roce 2020 na prov. účtech kraje přímo související s 

realizací projektu Techn. pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko, schvál. k realizaci a 

financ. v rámci Programu spolupráce Svob. stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020, které budou v roce 

2021 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu

245.788,26 89/02/21 8.2.2021

42

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OŠMT KÚ KK 

na pořízení notebooků pro potřeby stř. škol k zajištění výuky na dálku. Jedná se o fin. prostředky 

účel. daru od společnosti ČEPS, a.s., které KK obdržel v roce 2020
390.000,-- 89/02/21 8.2.2021

43

zapojení financ. z části zůstatku zvl. bank. účtu Ochrana život. prostředí k datu 31. 12. 2020 do 

rozpočtu výdajů OŽP KÚ KK, příspěvky cizím subjektům, ve výši 1.363.838,52 Kč, z toho neinv. ve 

výši 442.431,90 Kč a inv. ve výši 921.406,62 Kč. Tyto fin. prostředky jsou určeny na úhradu dotací 

schvál. z dotač. programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

za rok 2020

1.363.838,52 89/02/21 8.2.2021

44 MF ČR
navýšení příjmů a výdajů OŽP KÚ KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MF ČR určené jako

náhrada škod způsobených vlkem obecným na majetku (skotu) žadatele (fyzické osoby) 98 278 145.000,-- 89/02/21 8.2.2021

45

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK a zároveň přesun běžných rozpočt. 

prostředků z OKŘÚ KÚ KK do rozpočtu OSV KÚ KK. Fin. prostředky v celkové výši 1.162.000 Kč 

budou poskytnuty jako neinv. příspěvek na provoz PO KK Soc. služby, Kynšperk n.Ohří na zajištění 

přípravy fyz. osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, na zajištění 

poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům a na zajištění podpory nezávislého odborníka v 

soc. službě odb. soc. poradenství

 ± 510.000,--                         

± 652.000,--
89/02/21 8.2.2021

46

přesun běžných rozpočt. prostředků v rámci OSV KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny jako neinv.

příspěvek pro PO KK Domov pro osoby se zdrav. postižením v Mariánské na poskytnutí nábor.

příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v soc. službách v přímé obslužné péči, která splnila

podmínky pro přiznání nábor. příspěvku dle pravidel schvál. ZKK usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne

23. 9. 2019

 ± 46.830,-- 89/02/21 8.2.2021

47

zapojení váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu ORR KÚ KK pro rok 

2021. Fin. prostředky jsou určené na zpracování Odb. posudku ke dvěma variantám průtahu městem 

K. Vary
39.600,-- 89/02/21 8.2.2021

48

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020 do rozpočtu neinv. výdajů OKŘÚ KÚ KK 

na výplatu fin. darů pro bývalé vězně nacist. koncentr. táborů, politické vězně a rehabilitované 

vojáky žijící v KK
65.000,-- 89/02/21 8.2.2021

49 MPSV ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přijetí neinv. účel. dotace z MPSV ČR. Fin. prostředky budou 

zapojeny do rozpočtu OSV KÚ KK na zajištění výplaty stát. příspěvku pro zřizovatele zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc
13 307 2.188.800,-- 89/02/21 8.2.2021

50

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určené na akci Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová 

osada Všeborovice – Šemnice
1.000.000,-- 89/02/21 8.2.2021

51

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určeny na akci Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - vybudování 

bezbariérového přístupu vč. přeložky plynovodu
878.597,50 89/02/21 8.2.2021

52
zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do rozpočtu kapitál. výdajů OINV KÚ KK 

na akci Nemocnice Sokolov - Stav. úpravy 4.NP pavilonu B, operační sály 100.000,-- 89/02/21 8.2.2021

53

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu OINV KÚ KK. 

Fin. prostředky jsou určené na akci ISŠTE Sokolov – revitalizace objektu SO706 Sokolov 2.963.139,99 89/02/21 8.2.2021

54

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR 

KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na Výzvu na podporu 

ubytování v ubyt. zařízeních na území KK
2.620.127,-- 89/02/21 8.2.2021

55

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR 

KÚ KK, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Fin. prostředky jsou určeny na poskytnutí indiv. dotace 

pro subjekt HEAVEN’S GATE s.r.o., na Film naživo – Amerikánka
50.000,-- 89/02/21 8.2.2021

56

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OKPPLaCR

KÚ KK. Fin. prostředky jsou určeny na propagaci Výzvy na podporu ubytování v ubyt. zařízeních na

území KK
130.000,-- 89/02/21 8.2.2021
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57

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ

KK. Fin. prostředky jsou určeny na řízení a koordinaci projektu KK Zabezpečení škol a školských

zařízení v KK - 4. etapa
114.000,-- 89/02/21 8.2.2021

58

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na implementaci rezervačního systému plánování odběrů s 

napojením na stávající informační systém Hromada
 242.000,-- 89/02/21 8.2.2021

59

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pronájem 2 ks obytných kontejnerů pro zabezpečení

stacionárního odběr. místa v nemocnici v Chebu
22.506,-- 89/02/21 8.2.2021

60

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pořízení služby SMS operátor v rámci informačního systému 

Hromada
18.572,23 89/02/21 8.2.2021

61

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na prav. servis mob. toalety pro zabezpečení stacionárního odběr. 

místa nemocnici v K.Varech
19.832,-- 89/02/21 8.2.2021

62

zapojení financ. z váz. fin. prostředků z VH KK za rok 2020 do běžných výdajů rozpočtu OBaKŘ KÚ 

KK. Fin. prostředky jsou určeny na pronájem 1 ks mob. toalety, vč. prav. 1- týdenního servisu pro 

zabezpečení stacionárního odběr. místa v nemocnici v Chebu
40.397,-- 89/02/21 8.2.2021

63 MŠMT ČR

zapojení financ. z váz. fin. prostředků VH KK za rok 2020  (fin. prostředky ze zvl. školského účtu) do 

rozpočtu běžných výdajů OŠMT KÚ KK. Jedná se o účel. stát. fin. prostředky, které kraj musí při fin. 

vypořádání vrátit MŠMT ČR

33070    

33353
67.038,25 89/02/21 8.2.2021

64 MŠMT ČR

navýšení příjmů a výdajů KK z titulu přidělení neinv. účel. dotace z MŠMT ČR. Fin. prostředky jsou 

určeny do rozpočtu OŠMT KÚ KK k zajištění prostředků na financ. přímých výdajů na 1. čtvrtletí roku 

2021 ve školách a školských zařízeních zřizovaných souk. subjekty v KK (rozpis na jednotl. školy a 

školská zařízení je v příloze)

33 155 40.271.364,-- 89/02/21 8.2.2021

65

zapojení financ. z váz. fin.h prostředků z VH KK za rok 2020 do kapitál. výdajů rozpočtu ODSH KÚ 

KK pro rok 2021. Fin. prostředky jsou určené na poskytnutí peněžitého příplatku mimo zákl. kapitál 

společnosti Letiště K. Vary s.r.o.
800.000,-- 89/02/21 8.2.2021

66
zapojení financ. ze zůstatku zvl. účtu Soc. fondu k datu 31. 12. 2020 do rozpočtu běžných výdajů 

OKŘÚ KÚ KK. Tyto fin. prostředky budou použity na výdaje soc. fondu v roce 2021 327.421,32 89/02/21 8.2.2021
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SCHVÁLENO RKK
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                                     RO předané odborům  k materiálu odboru 

č.usnesení datum č.usnesení datum č.usnesení datum odbor
č. usnesení 

RKK
datum 

č. usnesení 

ZKK
datum 

RO s 

materiálem v 

ZKK

PROJEDNÁNO RKK  A 

DOPORUČENO ZKK KE 

SCHVÁLENÍ

SCHVÁLENO ZKK

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2021

RO č. RESORT

TEXT

ÚZ ČÁSTKA V KČ

SCHVÁLENO RKK

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

Vypracovala: Lillová Alice
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