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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

1021 cestovné 6112 Zastupitelstva obcí 5173
Cestovné (tuzemské i 

zahraniční)
300 000,00   Převod fin. prostředků na zahraniční služební cesty. RZ/18/0049

1020 nákup služeb 6112 Zastupitelstva obcí 5169
Nákup ostatních 

služeb
100 000,00   

Převod fin. prostředků z rezervy na služby spojené s 

realizací Expozice primátorů.
RZ/18/0049

6458 rezerva 6171 Činnost místní správy 5901
Nespecifikované 

rezervy
-400 000,00   Užití rezervy k dispozici. RZ/18/0049

7547 významné aktivity (org. 300) 6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-389 000,00   
Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného prvku v 

oblasti Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města.
RZ/18/0053

-389 000,00   

-

8373
Dělnická, Neředínská - propojení 

cyklostezka, org. 15794
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -940 000,00   
Vzhledem k neukončené přípravě PD se bude akce 

realizovat v roce 2019.
RZ/18/0049

8105
Dolní Novosadská - bezbariérová 

trasa, org. 25845
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 84 000,00   

Částka je potřebná na úhradu navýšení předmětu plnění- 

zpracování PD a rekonstrukce veřejného osvětlení v 

celém rozsahu na základě požadavku TSMO. 

RZ/18/0049

8533 Energomost M 17 E 2271 Ostatní dráhy 5169
Nákup ostatních 

služeb
49 000,00   

Akce byla vysoutěžena za vyšší čásku než předpokládal 

plán investic.
RZ/18/0049

7052
Holický les - cyklostezka, org. 

15319
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -151 000,00   

Jedná se o přesun z položky 6121 na položky 5137 a 

6122.
RZ/18/0049

8671 Holický les, cyklostezka 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
73 000,00   

Jedná se o navýšení rozpočtové položky "Holický les - 

cyklostezka" - stojany na kola, informační stojan.
RZ/18/0049

8672 Holický les, cyklostezka, org. 35319 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
78 000,00   

Jedná se o přesun z položky 6121 na položku 6122 - 

odpočívadlo.
RZ/18/0049

8449
Jantarová stezka - Nedvězí, 

Bystročice, org. 25905
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -49 000,00   
Akce byla vysoutěžena za nižší částku než předpokládal 

plán investic.
RZ/18/0049

6075

Jantarová stezka - úsek 

Hodolanská, Libušina I.část org. 

25572

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -281 000,00   
V plánu bylo počítáno s výdajem  na realiztaci přeložky 

ČEZ - ta se uskuteční až v roce 2019.
RZ/18/0049

4906
Křelovská - odvodnění komunikace, 

org. 25409
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -350 000,00   

Z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů nebude 

částka vyčerpána.
RZ/18/0049

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 15.5.2018 rozpočtové změny roku 2018. 

Číslo 

prvku

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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7280
Lazce - Dlouhá - přechod pro pěší, 

org. 25744
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 18 000,00   

Částka bude použita na finanční krytí projektové 

přípravy. Navýšení bylo způsobeno komplikacemi při 

návrhu stavebně technického řešení.

RZ/18/0049

8445
MŠ Dělnická - rozšířen kapacit MŠ 

ve 2. NP, org. 25901
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -52 587,00   

Jedná se o přesun z odboru investic na odbor školství - 

částka je potřebná na zpracování PD.
RZ/18/0049

7655
MŠ Holečkova - energetická 

opatření, org. 15620
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 950 000,00   

Částka je potřebná na vícepráce dle dodatku č. 1 např. 

na vyrovnání podlah mezi bývalými lodžiemi a 

místnostmi, vybourání stěnových panelů.

RZ/18/0049

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -2 143 500,00   V letošním roce bude realizovaná pouze část objektu. RZ/18/0049

5373
Na Vozovce - cyklostezka a úprava 

zóny, org. 25456
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 197 000,00   
Akce byla vysoutěžena za vyšší částku než 

předpokládal plán investic.
RZ/18/0049

8099
Památník osvobození Rudou 

armádou, org. 25842
3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

6121 Budovy, haly a stavby 43 000,00   

Částka bude použita na finanční krytí projektové 

přípravy. Rozdíl mezi finančním krytím této akce a 

plánem investic vznikl neplánovanou časovou prodlevou 

v projektové přípravě, která se protáhla až do letošního 

roku.

RZ/18/0049

7664
Plavecký stadion - tobogánová věž, 

org. 15552
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 830 000,00   

Částka je potřebná na vícepráce v rámci dodatku ke 

smlouvě - např. na betonové stěny, asfaltovou 

komunikaci, radiátory, vzduchotechniku - požadavek ze 

strany  provozovatele.

RZ/18/0049

6566 Pražská - přechod, org. 25615 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 345 000,00   

Částka bude použita na finanční krytí projektové 

přípravy. Rozdíl mezi finančním krytím této akce a 

plánem investic vznikl neplánovanou časovou prodlevou 

v projektové přípravě, která se protáhla až do letošního 

roku.

RZ/18/0049

8442
Pražská - rekonstrukce M24 mostu, 

org. 25898
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -50 000,00   
Akce byla vysoutěžena za nižší částku než předpokládal 

plán investic.
RZ/18/0049

8443
Přerovská - veřejné osvětlení, org. 

25899
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 26 000,00   

Akce byla vysoutěžena za vyšší částku než 

předpokládal plán investic.
RZ/18/0049

2623
Realizace investičních akcí dle 

požadavků KMČ, org. 14811
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
6121 Budovy, haly a stavby -1 850 000,00   

Užití rozpočtovaných prostředků na realizaci inv. akce a 

opravy dle požadavků KMČ.
RZ/18/0049

8660
Schweitzerova  - přechod pro pěší, 

org. 15928
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 1 350 000,00   

Rozpočtovaná položka dle požadavku KMČ Nové Sady 

a Slavonín - jedná se o velmi žádaný přechod pro pěší 

na hranici katastrů u křižovatky Schweitzerova - Jižní.

RZ/18/0049

7666
Svatý Kopeček - oprava opěrné zdi 

a schodů u hospice
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5171 Opravy a udržování 293 000,00   

Částka je potřebná na dodatek ke smlouvě - práce 

musely být z důvodu nepříznivého zimního období  r. 

2017 přerušeny a přeloženy do roku 2018.

RZ/18/0049

8121 Štursova 1 - střecha, org. 25848 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby -21 500,00   Projektová dokumentace byla již celá zaplacena. RZ/18/0049

8662 Týneček - TJ Sokol - zídka 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5171 Opravy a udržování 500 000,00   

Požadavek KMČ Týneček - oprava zídky na hřišti TJ 

Sokol Týneček - havarijní stav.
RZ/18/0049
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8670 ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 170 000,00   

Jedná se o navýšešní rozpočtové položky v rámci 

inv.akce "ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště" na opravy 

např. stávajích bran a konstrukcí, ochranu stromů a 

asanaci pařezů.

RZ/18/0049

8668 ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště 3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
550 000,00   

Jedná se o navýšení rozpočtové položky  v rámci 

inv.akce "ZŠ Mozartova -rekonstrukce hřiště" např. 

lavečky, koše, vybavení na volejbal, fotbal a  basket.

RZ/18/0049

8669 ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště 3113 Základní školy 5169
Nákup ostatních 

služeb
320 000,00   

Jedná se o navýšení rozpočtové položky - výsadba 

zeleně v rámci inv.akce "ZŠ Mozartova - rekonstrukce 

hřiště".

RZ/18/0049

6334
ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště, 

org. 15406
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -1 160 000,00   

Jedná se o přesun z položky 6121 na položky 5137, 

5169, 5171 a 6122.
RZ/18/0049

8316
ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště, 

org. 35406 (Nadace ČEZ)
3113 Základní školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
120 000,00   

Jedná se o navýšešní rozpočtové položky na položky - 

lanový systém, lanová pyramida, multifunkční herní 

sestava.

RZ/18/0049

-52 587,00   

-

1096
odd. 262  poradenské a práv. 

služby - OKD
3635 Územní plánování 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

75 000,00   

Finanční prostředky budou použity na aktualizaci 

dopravního modelu - vyhodnocení zavedení tramvajové 

linky U.

RZ/18/0049

4793 OKR - studie (KVH) 3635 Územní plánování 5169
Nákup ostatních 

služeb
-31 500,00   

 Z důvodu potřebného vyhodnocení linky "U" je třeba v 

letošním roce provést rozsáhlejší aktualizaci, jejíž cena 

dle předložené nabídky činní 181 500 Kč vč. DPH. 

Potřebné finanční prostředky nešlo nárokovat dříve, 

jelikož o zkušebním provozu linky "U" bylo rozhodnuto 

až po schválení rozpočtu na letošní rok.

RZ/18/0049

6867 Optimalizace sítě MHD v Olomouci 3635 Územní plánování 5169
Nákup ostatních 

služeb
31 500,00   

 Z důvodu potřebného vyhodnocení linky "U" je třeba v 

letošním roce provést rozsáhlejší aktualizaci, jejíž cena 

dle předložené nabídky činní 181 500 Kč vč. DPH. 

Potřebné finanční prostředky nešlo nárokovat dříve, 

jelikož o zkušebním provozu linky "U" bylo rozhodnuto 

až po schválení rozpočtu na letošní rok.

RZ/18/0049

8652
ÚZ 1071 17968 Územní studie 

náměstí Republiky, org. 5915
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

16 909,75   1 17968

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní 

studie náměstí Republiky", fond 131.

RZ/18/0041

8653
ÚZ 1075 17969 Územní studie 

náměstí Republiky, org. 5915
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

287 465,75   5 17969

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní 

studie náměstí Republiky", fond 131.

RZ/18/0041

8507
Územní studie náměstí Republiky, 

org. 5915
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

-304 375,50   Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR. RZ/18/0041

Název inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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75 000,00   

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-614 000,00   

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO  - 

114 tis. Kč vznik Klubu seniorů Řepčín, 500 tis. Kč 

projekt "Ozelenění města 2018".

RZ/18/0052

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-304 000,00   

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - 

částka  je účelově určena na navýšení provozního 

příspěvku  Knihovny města Olomouce přísp.org. - 

mzdové náklady.

RZ/18/0049

-918 000,00   

-

1145 nákup služeb 2221
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5169

Nákup ostatních 

služeb
-9 304,00   

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky služeb a 

poradenské činnosti.
RZ/18/0049

1872

OVS org. 2672 dopr. obsl. Veolia 

(od 1.7.2013 změna obchodního 

jména na ARRIVA MORAVA a.s.)

2292
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5193

Výdaje na dopravní 

územní obslužnost
215 000,00   

Navýšení rozpočtované položky z důvodu vykrytí 

objízdných tras.
RZ/18/0049

1875
OVS org. 2675 dopr. obsl. 

DPMO,a.s. 
2292

Provoz veřejné 

silniční dopravy
5193

Výdaje na dopravní 

územní obslužnost
-400 000,00   

Přesun finančních prostředků - vykrytí položek dle 

reálného vývoje čerpání.
RZ/18/0049

1141 poradenské a práv. služby 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

119 304,00   
Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0049

-75 000,00   

-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních místech

-261 256,00   
Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci 

Olomouckého kraje.
RZ/18/0041

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-65 314,00   
Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci 

Olomouckého kraje.
RZ/18/0041

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

-23 513,00   
Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci 

Olomouckého kraje.
RZ/18/0041

1550 povinné poj. na úraz. poj. 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
-1 097,00   

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci 

Olomouckého kraje.
RZ/18/0041

Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD 

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
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6209 Nákup materiálu 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-350 000,00   

Přesun finančních prostředků na položku služby, školení 

a vzdělávání.
RZ/18/0049

6285 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
-120 000,00   

Přesun finančních prostředků na položku cestovné 

zahraniční.
RZ/18/0049

6903
org. 550 zahraniční cestovné celý 

MMOl
6171 Činnost místní správy 5173

Cestovné (tuzemské i 

zahraniční)
120 000,00   Posílení položky na cestovné zahraniční. RZ/18/0049

6198 Služby školení a vzdělávání 6171 Činnost místní správy 5167
Služby školení a 

vzdělávání
700 000,00   Posílení položky na služby, školení a vzdělávání. RZ/18/0049

6214
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací
6171 Činnost místní správy 5162

Služby elektronických 

komunikací
-350 000,00   

Přesun finančních prostředků na položku služby, školení 

a vzdělávání.
RZ/18/0049

7031
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních místech

305,88   1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

7033
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - soc. zab
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

76,47   1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

7035
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - zdrav. poj. 
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

27,49   1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

7030
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních místech

1 430,12   5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

7032
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - soc. zab
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

357,53   5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

7034
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

128,51   5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.

RZ/18/0041

3981 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních místech

261 256,00   13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 

2018.

RZ/18/0041

3982 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

65 314,00   13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 

2018.

RZ/18/0041
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3983 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

23 513,00   13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 

2018.

RZ/18/0041

3984 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
1 097,00   13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 

2018.

RZ/18/0041

7329
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a JPO III
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00   14004

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

dotace MV ČR, účelově určené na zabezpečení 

akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.

RZ/18/0041

152 326,00   

-

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-32 000,00   
Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného prvku v 

oblasti  kultury.
RZ/18/0053

8692 Čtvrtlístek z.s. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
25 000,00   VII. ročním Memoriálu Rosti Čtvrtlíka. RZ/18/0053

1315 KMČ DHDM 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
35 000,00   

Navýšení částky na prvku KMČ dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0049

1326 KMČ nákup služeb 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169

Nákup ostatních 

služeb
-35 000,00   

Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na 

prvku KMČ DHDM.
RZ/18/0049

8693 Lenka Hrabalová, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

7 000,00   Festival arabské kultury. RZ/18/0053

1287 nákup služeb 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5169

Nákup ostatních 

služeb
-334 400,00   

Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na 

prvcích  org. 2511 propagační akce města 

nadregionálního významu a org. 2511 služby.

RZ/18/0049

4656
org. 2511 propagační akce města 

nadregionálního významu
2141 Vnitřní obchod 5169

Nákup ostatních 

služeb
299 400,00   

Navýšení částky na prvku org. 2511 propagační akce 

města nadregionálního významu dle reálného vývoje 

čerpání.

RZ/18/0049

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169
Nákup ostatních 

služeb
35 000,00   

Navýšení částky na prvku org. 2511 služby dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0049

8683

org. 300 ARTE - spolek základních 

uměleckých škol Olomouckého 

kraje

3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00   

Žadatelem je ARTE - spolek základních uměleckých 

škol Olomouckého kraje - na náklady spojené s realizací 

společného projektu uměleckých škol ZUŠ OPEN 2018-

Celonárodní happening ZUŠ.

RZ/18/0053

8679
org. 300 Bohuňovické mažoretky, 

z.s.
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00   

Žadatelem jsou Bohuňovické mažoretky, z.s. - na 

uspořádání semifinálovéko kola soutěže mažoretek.
RZ/18/0053

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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5420 org. 300 ECHOpix, s. r. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-PO

40 000,00   

Žadatelem je ECHOpix, s. r. o. - na uspořádání 

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ pro Olomoucký 

kraj.

RZ/18/0053

8682 org. 300 Hana Teššinyová, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

50 000,00   

Žadatelem je Hana Tešinyová, f. o. - na přípravu a 

realizaci výstavy k 60. výročí založení foklórního 

souboru Dunajec.

RZ/18/0053

8680

org. 300 Krajská rada Asociace 

školních sportovních klubů České 

republiky Olomouckého kraje, 

pobočný spolek

3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00   

Žadatelem je  Krajská rada Asociace školních 

sportovních klubů České republiky Olomouckého kraje, 

pobočný spolek - na podporu republikového finále v 

lehké atletice družstev mladších a starších žáků.

RZ/18/0053

6151 org. 300 METAL s tebou, spolek 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00   

Žadatelem je  METAL s tebou, spolek - na vydání knihy 

Historie Rocku.
RZ/18/0053

7289 org. 300 Mgr. David Čech, f. o. 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

30 000,00   

Žadatelem je Mgr. David Čech, f. o. - na náklady 

spojené se zahraničním fotbalovým soustředěním v 

Německu.

RZ/18/0053

8029
org. 300 Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje z.s.
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00   

Žadatelem je  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 

kraje z.s. - na uspořádání Konference ODPADY 21.
RZ/18/0053

8681
org. 300 Spolek Nohejbalový klub 

Holice, z. s. 
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00   

Žadatelem je Spolek Nohejbalový klub Holice, z. s. - na 

uspořádání seriálu nohejbalových turnajů.
RZ/18/0053

6673 org. 300 Tomáš Grmela, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

49 000,00   

Žadatelem je Tomáš Grmela, f. o. - na uspořádání 

kulturně-společenského dne jehož součástí budou i 

historické módní přehlídky.

RZ/18/0053

389 000,00   

-

7792 Fond pomoci olomouckým dětem 3113 Základní školy 5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
100 000,00   

Přesun finančních prostředků z odboru sociálních služeb 

na "Fond pomoci olomouckým dětem".
RZ/18/0049

8665
MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ 

ve 2. NP, org. 25901
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 52 587,00   

Jedná se o přesun z odboru investic na odbor školství - 

částka je potřebná na zpracování PD.
RZ/18/0049

1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
500 000,00   

Jedná se o zvýšení rozpočtu položky služeb, ze které 

jsou prováděny úhrady výdajů za přestěhování a 

dopravu dětí z MŠ Rooseveltova na ZŠ Přichystalova.

RZ/18/0049

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor školství
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1375
org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Holice
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

52 420,00   

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Holice 

z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu omítky na 

stříšce hlavního vchodu do budovy základní školy (30 

371,-Kč) a potřeby úhrady výdajů neinvestičního 

charakteru spojených s instalací kamerového systému 

do prostor mateřské školy z důvodu nutného zajištění 

bezpečnosti dětí uvedené školy (22 049,-Kč).

RZ/18/0049

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-530 371,00   

Jedná se o čerpání fin. prostředků odboru školství z 

důvodu potřeby krytí  výdajů za přestěhování a dopravu 

dětí z MŠ Rooseveltova na ZŠ Přichystalova (500 tis. 

Kč) a potřebu krytí výdajů ZŠ a MŠ Holice (30 371,-Kč).

RZ/18/0049

3890

ZŠ a MŠ Holice - záznamové 

zařízení pro zajištění bezpečnosti 

dětí v MŠ, org. 5245

3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

-22 049,00   

Jedná se o snížení investičního příspěvku ZŠ a MŠ 

Holice na instalaci kamerového systému do prostor 

mateřské školy v návaznosti na skutečnou pořebu fin. 

prostředků ke krytí uvedených výdajů.

RZ/18/0049

8478
ZŠ Hálkova - přístavba - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební 

pomůcky a tisk
287 133,00   

Jedná se o zvýšení fin. prostředků odboru školství 

určených na pořízení vybavení neinvestičního 

charakteru do odborných učeben FZŠ Hálkova, které 

realizuje odbor školství.

RZ/18/0049

7634
ZŠ Hálkova - vybavení odborných 

učeben, org. 35814
3113 Základní školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
-287 133,00   

Jedná se o snížení fin. prostředků odboru školství 

určených na pořízení vybavení investičního charakteru 

do odborných učeben FZŠ Hálkova, které realizuje 

odbor školství.

RZ/18/0049

152 587,00   

-

1734
 DOTACE dle RMO - sociální 

oblast, BBO
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-100 000,00   

Přesun finančních prostředků z celkové položky 

DOTACE dle RMO - sociální oblast, BBO na odbor 

školství na "Fond pomoci olomouckým dětem".

RZ/18/0049

1732
 DOTACE dle RMO - sociální 

služby
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-302 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům.

RZ/18/0053

8200
Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR, z.s.
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
10 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky, z.s.

RZ/18/0053

7169 Balanc, zapsaný ústav 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5229

Ostatní neinvestiční 

transfery neziskovým 

a podobným 

organizacím

20 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Balanc, z.ú.

RZ/18/0053

7973 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
114 000,00   

Navýšení rozpočtované položky - vznik a provoz Klubu 

seniorů Řepčín.
RZ/18/0052

Název inv.střediska : Odbor sociálních služeb

Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb
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4258 Charita Olomouc 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5223

Neinvestiční transfery 

církvím a 

náboženským 

společnostem

10 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Charita Olomouc.

RZ/18/0053

8675 Jakub Klimovič, f. o. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

35 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Jakub Klimovič.

RZ/18/0053

8678 Nestátní interní oddělení, s.r.o. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-PO

48 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Nestátní interní oddělení, 

s.r.o.

RZ/18/0053

4240 Oblastní unie neslyšících 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
36 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Oblastní unie neslyšících, 

z.s.

RZ/18/0053

5479
ONŽ - pomoc a poradenství pro 

ženy a dívky, z.s.
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - ONŽ-pomoc a 

poradenství pro ženy a dívky, z.s.

RZ/18/0053

7548 ProMancus, o.p.s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

15 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - ProMancus, o.p.s.

RZ/18/0053

8676 Sofisa z.s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
15 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Sofisa, z.s.

RZ/18/0053

4250
Společnost pro podporu lidí s 

mentál. postiž. ČR
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
45 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením, pobočný spolek Olomouc.

RZ/18/0053

5457
Spolek vojenských důchodců 

Olomouc
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
10 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Spolek vojenských 

důchodců Olomouc.

RZ/18/0053

5077
Středisko SOS pro vzájemnou 

pomoc občanů
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
28 000,00   

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti do 50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí 

RMO jednotlivým žadatelům - Středisko SOS pro 

vzájemnou pomoc občanů, z.s.

RZ/18/0053

14 000,00   
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

-

7884
Parkovací automaty MPO, org. 

35830
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
145 000,00   

Posílení kapitálového výdaje je umožněno navýšením 

části příjmů z hospodářské činnosti města.
RZ/18/0041

7878 Vozidla pro MPO, org. 35660 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6123 Dopravní prostředky 795 000,00   

Posílení kapitálového výdaje je umožněno navýšením 

části příjmů z hospodářské činnosti města.
RZ/18/0041

940 000,00   

-

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169

Nákup ostatních 

služeb
500 000,00   

Navášení rozpočtované položky - účelově určeno na 

projekt "Ozelenění města 2018".
RZ/18/0052

500 000,00   

-

1829
Opravy a udržování břehů, náhonů, 

nádrží
2333

Úpravy drobných 

vodních toků
5171 Opravy a udržování 37 000,00   

Na úhradu nákladů za neodkladnou údržbu přečerpávací 

stanice v k.ú. Chomoutov.
RZ/18/0049

2116
Výkupy pozemků, org. 30753 (v 

tom Hokejová hala Olomouc)
3639

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené

6130 Pozemky -37 000,00   
Na úhradu nákladů za neodkladnou údržbu přečerpávací 

stanice v k.ú. Chomoutov.
RZ/18/0049

0,00   

-

1974 Knihovna města Olomouce 3314 Činnosti knihovnické 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

304 000,00   

Částka je účelově určena na navýšení provozního 

příspěvku přísp. org.  Knihovny města Olomouce - 

mzdové náklady.

RZ/18/0049

304 000,00   

-

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-655 555,50   

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku 

třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové 

skladbě: 

a) dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

zajištění sociálních služeb v roce 2018 (351.180,- Kč);

b) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Územní 

studie Náměstí Republiky", fond 131 (304.375,50 Kč).

RZ/18/0041

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Knihovna města Olomouce

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí

Název inv.střediska : Městská policie

10



Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330 4131

Převody z vlastních 

fondů hospodářské 

(podnikatelské) 

činnosti

940 000,00   

Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti 

města za účelem pořízení nového vozidla dodávkového 

typu pro hromadnou dopravu strážníků MPO na 

bezpečnostní opatření (795 tis. Kč) a na pořízení 

parkovacího automatu (145 tis. Kč).

RZ/18/0041

7029
ÚZ 1041 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

409,84   1 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově 

určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0041

7028
ÚZ 1045 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 916,16   5 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově 

určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0041

8650
ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"Územní studie Náměstí Republiky"
4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

16 909,75   1 17968

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené 

na projekt "Územní studie Náměstí Republiky", fond 

131.

RZ/18/0041

8651
ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"Územní studie Náměstí Republiky"
4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

287 465,75   5 17969

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené 

na projekt "Územní studie Náměstí Republiky", fond 

131.

RZ/18/0041

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na 

zajištění sociálních služeb
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
351 180,00   13305

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově 

určené na zajištění sociálních služeb na území 

Olomouckého kraje v roce 2018.

RZ/18/0041

7303
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a JPO III
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

150 000,00   14004

Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově určené na 

zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů 

dobrovolných hasičů.

RZ/18/0041

1 092 326,00   

V Olomouci dne 22. 5. 2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zpracovala: Bc. Renáta Finková vedoucí ekonomického odboru
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