PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2017 V MORAVSKOSLEZSKÉM
KRAJI (dále jen MSK)
K žádosti o poskytnutí informaci podle zákona č. 106/199 Sb.
Žadatel: TV Nova s.r.o.
Žádost ze dne. 5. 4. 2018
K bodu 6/ žádosti
Celkové výdaje do školství v Moravskoslezském kraji v roce 2017 činily 12.781.890,45 tis. Kč z toho:
 z rozpočtu MSK
1.059.329,90 tis. Kč
 ze státního rozpočtu
11.628.950,94 tis Kč
 spolufinancováno z EFS
93.609,64 tis. Kč
Údaje vycházejí z připravovaných pokladů k závěrečnému účtu MSK za rok 2017, kde jsou s ohledem na
organizační členění krajského úřadu v odvětví školství zahrnuty i výdaje na sport a podporu mládeže v MSK.
Celkové výdaje do školství v Moravskoslezském kraji (bez výdajů na sport) v roce 2017 činily
12.660.142,73 tis. Kč z toho:
 z rozpočtu MSK
937.582,18 tis. Kč
 ze státního rozpočtu
11.628.950,94 tis Kč
 spolufinancováno z EFS
93.609,64 tis. Kč
A. Výdaje v odvětví školství bez akcí reprodukce majetku a bez akcí spolufinancovaných z ESF (dále
jen výdaje)
Výdaje zahrnují finanční prostředky:
-

-

-

poskytované ze státního rozpočtu na rok 2017 dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na tzv. přímé
výdaje na vzdělávání pro organizace zřízené krajem a obcemi,
rozvojových a dotačních programů vyhlášených MŠMT v roce 2017, které byly poskytnuty školám a školským
zařízením kraje a obcí prostřednictvím rozpočtu kraje,
poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) soukromým školám a školským zařízením v roce
2017,
z rozpočtu MSK na zajištění financování odvětví školství (běžný příspěvek na provoz, výdaje na odpisy,
účelové příspěvky na individuální akce, dotace do školství, mládeže a sportu (dotační programy a individuální
dotace), výdaje na akce v odvětví školství realizované krajem,

B. Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů investiční i neinvestiční (dále jen reprodukce)
Celkem bylo v roce 2017 schváleno k realizaci 95 akcí reprodukce majetku financovaných z rozpočtu MSK a jedna
akce financována z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Reprodukce zahrnuje výdaje:
-

akcí reprodukce (investiční i neinvestiční) majetku v odvětví školství realizované krajem,
akcí reprodukce (investiční i neinvestiční) majetku poskytnutých školám účelovým příspěvkem do fondu
investic nebo účelovým příspěvkem na provoz,
z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR - Centra odborné přípravy – program č. 129710 (COP)

C. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
Celkové výdaje v roce 2017 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového
období 2014 - 2020 v odvětví školství byly ve výši 93.609,64 tis. Kč, a zahrnují 43 realizovaných, příp.
připravovaných projektů, jejichž příjemcem je kraj a 96 individuálních projektů škol převážně projektů
zjednodušeného vykazování – "Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a "Šablony pro SŠ a VOŠ I".
K bodu 3/ žádosti

Výdaje na sport v Moravskoslezském kraji v roce 2017 (v tis. Kč)
(vyčleněno z celkových výdajů na školství)

Investice
Neinvestice

311,00
121 436,72

37 393,50

Podpora
„profesionálního“
sportu (II.)
111,00
60 512,38

Celkem

121 747,72

37 393,50

60 623,38

Výdaje celkem

Podpora mládeže
(I.)

Ostatní (III.)
200,00
23 530,84
23 730,84

I.

Podpora mládeže
- podpora (dětí a mládeže) sportovních klubů a tělovýchovných jednot reprezentujících
Moravskoslezský kraj v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v ČR (v rámci dotačního
programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji – Priorita I)
- podpora mládeže v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji
- podpora mládeže v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v
Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní
úrovni
- individuální podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
- výdaje spojené s účastí krajské reprezentace na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR

II.

Podpora „profesionálního“ sportu (podpora činnosti klubů, reprezentantů a pořádání významných
akcí pro „seniorské“ věkové kategorie)
- podpora (družstev dospělých) sportovních klubů a tělovýchovných jednot reprezentujících
Moravskoslezský kraj v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v ČR (v rámci dotačního
programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji – Priorita II)
- podpora v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji
- podpora v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v
Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní
úrovni
- individuální podpora realizace významných sportovních akcí v MS kraji (např. Mistrovství Evropy,
reprezentační kvalifikační utkání, Světové a Evropské poháry, mezinárodní závody a turnaje,
pořádání Mistrovství ČR a finále celostátní ligy)
- individuální podpora účasti našich reprezentantů na významných akcích (účast v Evropských
ligách a pohárech, příprava na olympijské hry)

III.

Podpora ostatní
- projekty zaměřené na více věkových kategorií, více výkonnostních úrovní
- pro handicapované

Akce reprodukce majetku do sportu jsou součástí výdajů dle bodu 6 žádosti (řádek č. 28 přílohy). V roce 2017
bylo realizováno deset akcí reprodukce majetku s účelovým určením na opravy a rekonstrukce tělocvičen a
sportovišť krajských škol. Jedná o společný výdaj „sportu“ a „školství“, v případě potřeby je možno přiřadit
k výdajům roku 2017 na sport, jedná se o částku ve výši 11.822,82 tis Kč, (10 akcí) z toho tvoří 5.067,12 tis. Kč
investiční a 6.755,70 tis. Kč neinvestiční akce.
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