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R A D A   Z L Í N S K É H O   K R A J E 
 

 

1. Název tisku Schválení rozpočtů roku 2021, střednědobých výhledů 
rozpočtů na období 2022 a 2023 a upravených rozpočtů roku 
2020 příspěvkových organizací Zlínského kraje 

   

2. Poř. číslo/datum 
zasedání 

32. RZK dne 21.12.2020 

   

3. Předkladatel Vychytil David, náměstek hejtmana 
   

4. Zpracovatel Odbor ekonomický 
Zmeková Alena, vedoucí Odboru ekonomického 

Podpis 
 

    

5. Soulad s právními 
předpisy 

§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 28 odst. 1,2,3 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. 
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 

   

6. Soulad s rozpočtem a 
střednědobým výhledem 
rozpočtu kraje 

bez finančních nároků 

   

7. Podpora Veřejná podpora NE 

Podpora de minimis NE 

8. Soulad se strategickými 
dokumenty kraje bez vazby 

   

9. Tisk projednán  
   

10. Dotčený odbor 

Ano 
Habartová Romana, vedoucí Odboru 
kultury a památkové péče 

Podpis 
 

11. Dotčený odbor 

Ano 
Miklová Helena, vedoucí Odboru 
sociálních věcí 

Podpis 

12. Dotčený odbor 

Ano 
Minařík Stanislav, vedoucí Odboru 
školství, mládeže a sportu 

Podpis 

13. Dotčený odbor 

Ano 
Muránsky Karol, vedoucí Odboru 
zdravotnictví 

Podpis 

14. Dotčený odbor 

Ano 
Šumpela Vít, vedoucí Odboru dopravy 
a silničního hospodářství 

Podpis 

     

15. Vyjádření ředitele Souhlasí 
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16. Obsah - návrh usnesení 
- důvodová zpráva 
- příloha č. 1103-20 P01 Podrobná důvodová zpráva 
- příloha č. 1103-20 P02 Seznam PO DOP_KUL_SOC_ŠKO_ZDR_návrh 

R 2021 a SVR 2022 a 2023 
- příloha č. 1103-20 P03 Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu 2022-2023 u PO DOP 
- příloha č. 1103-20 P04 Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu 2022-2023 u PO KUL 
- příloha č. 1103-20 P05-Navrh-rozpoctu-2021-a-navrh-strednedobeho-

vyhledu-rozpoctu-2022-2023-u-PO-SKO 
- příloha č. 1103-20 P06 Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu 2022-2023 u PO ZDR 
- příloha č. 1103-20 P07 Seznam PO DOP_KUL_SOC_ŠKO_ZDR_návrh 

upraveného R 2020 
- příloha č. 1103-20 P08 Návrh upraveného rozpočtu 2020 u PO DOP 
- příloha č. 1103-20 P09 Návrh upraveného rozpočtu 2020 u PO KUL 
- příloha č. 1103-20 P10 Návrh upraveného rozpočtu 2020 u PO SOC 
- příloha č. 1103-20 P11-Navrh-upraveneho-rozpoctu-2020-u-PO-SKO 
- příloha č. 1103-20 P12 Návrh upraveného rozpočtu 2020 u PO ZDR 

   

17. Následné rozhodnutí dále se neprojednává 
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Usnesení: Rada Zlínského kraje 

 
0 9 2 0 / R 3 2 / 2 0
  

s c h v a l u j e  

  
 1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle 

seznamu v příloze č. 1103-20-P02, na rok 2021, dle příloh č. 1103-20-P03 až 

č. 1103-20-P06; 

 

2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací 

zřízených Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 1103-20-P02, na období 

2022 a 2023, dle příloh č. 1103-20-P03 až č. 1103-20-P06; 

 

3. návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským 

krajem, dle seznamu v příloze č. 1103-20-P07, na rok 2020, dle příloh č. 

1103-20-P08 až č. 1103-20-P12; 

  
 u k l á d á  
  
 ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu roku 2021, 

střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 a 2023 a upraveného 

rozpočtu roku 2020 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho 

schválení. 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění zákona č. 24/2017 Sb. jsou Radě ZK předkládány k projednání návrhy rozpočtu na rok 2021 a návrhy 

střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených 

Zlínským krajem (dále jen „PO“) v oblasti dopravy, kultury, školství a zdravotnictví, dle příloh č. P03 až P06. 

Seznam PO, u kterých budou návrhy rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 2022 a 2023 

projednány, je součástí přílohy č. P02. 

Radě ZK jsou zároveň předkládány k projednání návrhy upraveného rozpočtu všech PO na rok 2020 

zohledňující odsouhlasené změny rozpočtu PO provedené v průběhu období 1-10/2020 nad rámec 

rozpočtu na rok 2020 (schváleného Radou ZK dne 16.12.2019 a dne 23.03.2020), dle příloh č. P08 až P12. 

Seznam PO, u kterých budou návrhy upraveného rozpočtu 2020 projednány, je součástí přílohy č. P07. 

Dále je ředitelům dotčených organizací uloženo zajistit zveřejnění rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu 

rozpočtu 2022 a 2023 (s ohledem na ustanovení § 28a zákona č. 250/2000 Sb.) a upraveného rozpočtu 

2020 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. 

 
 


