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-

7080 Radnice - střecha 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování -3 132 548,65     Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MMR ČR. RZ/18/0092

8105
Dolní Novosadská - bezbariérová trasa, 

org. 25845
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -733 000,00

Příprava akce pozastavena do prosince 2018 z důvodu studie 

SŽDC podjezdu pro tratí ČD.
RZ/18/0093

8362
Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka 

s točnou, org.15742 
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -649 000,00 Akce je již dokončena. RZ/18/0093

8390
ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro 

polytechnické vzdělávání, org. 15869
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -522 000,00 Akce se nebude v letošním roce realizovat z důvodu úprav PD. RZ/18/0093

7052 Holický les - cyklostezka, org. 15319 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -500 000,00

Realizace akce byla vysoutěžena za nižší částku, než se 

předpokládalo.
RZ/18/0093

4107 Lesní cesta U Hájenky, org. 15169 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -370 000,00 Akce byla vysoutěžena za nižší částku. RZ/18/0093

8365
Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - 

úprava křižovatky, org. 15740 
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -345 000,00 Akce je již dokončena. RZ/18/0093

7783 Brněnská - podchod, org. 15805 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -33 000,00
Převod částky z investic do provozu v rámci akce "Brněnská 

podchod" dle rozpočtových položek (odpadkové koše).
RZ/18/0093

8437

Chválkovice - přechod prochodce přes I/46 

a dostavba chodníku do Týnečku, org. 

25892

2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -23 000,00

Příprava akce byla vysoutěžena za nižší částku, než bylo 

předpokládáno.
RZ/18/0093

7597
Topolová - navýšení parkovacích míst, org. 

25782
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 23 000,00

Na úhradu nákladů v souvislosti s uzavřením smlouvy o 

realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN (za 

přípravu překládky).

RZ/18/0093

8870 Brněnská - podchod 2212 Silnice 5137
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
33 000,00

Převod částky z investic do provozu v rámci akce "Brněnská 

podchod" dle rozpočtových položek (odpadkové koše).
RZ/18/0093

8480
ul. 1. máje - archeologický kabinetní 

průzkum, archeologické nálezy
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 139 000,00

Jedná se o částku na zpracování a inventarizaci záchranného 

archeologického průzkumu nálezů ze stavby ulice 1. máje.
RZ/18/0093

8874
ÚZ 1071 17015 Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice
6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 174 030,46 1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice", fond 125.

RZ/18/0092

8773
Hřbitov Nová Ulice - revitalizace ve 

prospěch parku 
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5171 Opravy a udržování 1 246 000,00

Navýšení finančních prostředků na uzavření SOD na realizaci 

akce "Hřbitov Nová ulice - revitalizace ve prospěch parku" dle 

vysoutěžené ceny.

RZ/18/0093

8364
Jižní, Topolová - přechod pro chodce, SSZ, 

org. 15860
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00

Navýšení finančních prostředků do plánu investic na uzavření 

SOD na realizaci dle vysoutěžené ceny.
RZ/18/0093

8873
ÚZ 1075 17016 Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice
6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 2 958 518,19 5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice", fond 125.

RZ/18/0092

-234 000,00

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 9.10.2018 rozpočtové změny roku 2018. 

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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-

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-951 108,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově 

určeno.
RZ/18/0095

1123 úroky vlastní 6310
Obecné příjmy a výdaje z 

finančních operací
5141 Úroky vlastní -200 000,00 Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0095

1112 rating, daňoví a externí poradci 6171 Činnost místní správy 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
-100 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku služby.
RZ/18/0093

1115 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00
Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0093

-1 151 108,00

-

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5171 Opravy a udržování -2 076 275,54

Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky - účelově 

určeno na vykrytí investiční akce.
RZ/18/0093

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -240 000,00
Snížení rozpočtované položky na vykrytí aktuálního čerpání 

havarijní opravy VO.
RZ/18/0093

1156 org. 800  opravy 2251 Letiště 5171 Opravy a udržování -200 000,00
Snížení rozpočtované položky na vykrytí projektových 

dokumentací dle aktuálního vývoje čerpání.
RZ/18/0093

1165 Kasárna Neředín  elektr. energie 3635 Územní plánování 5154 Elektrická energie -18 041,01
Přesun rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního vývoje 

čerpání na službách - projekty.
RZ/18/0093

1161 org. 801  pohoštění 2251 Letiště 5175 Pohoštění -2 502,00
Snížení rozpočtované položky na vykrytí aktuálního čerpání na 

drobný hmotný majetek na letišti.
RZ/18/0093

1144 poradenské a práv. služby 2221
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
692,00

Navýšení rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního 

vývoje čerpání.
RZ/18/0093

3735 org. 800  DHDM 2251 Letiště 5137
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
2 502,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0093

8594
Autobusová zastávka Dvořákova, směr 

Pražská - vegetační úpravy
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5169 Nákup ostatních služeb 106 273,60

Rozpočtovaná položka navýšena na vykrytí úhrady pěstebné 

péče v rámci investiční akce "Autobusová zastávka Dvořákova , 

směr Pražská".

RZ/18/0093

1141 poradenské a práv. služby 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
157 753,01 Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání. RZ/18/0093

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 240 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání. RZ/18/0093

8596
Autobusová zastávka Dvořákova, směr 

Pražská - stavební úpravy, org. 15916
2221

Provoz veřejné silniční 

dopravy
6121 Budovy, haly a stavby 2 029 597,94

Položka je určena na vykrytí investiční akce "Autobusová 

zastávka Dvořákova, směr Pražská".
RZ/18/0093

0,00

-

3338 Centrum Semafor - služby 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5169 Nákup ostatních služeb -15 000,00

Přesun finančních prostředků na elektrickou energii na 

dopravním hřišti.
RZ/18/0093

3340 Centrum Semafor - elektrická energie 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5154 Elektrická energie 15 000,00

Rozpočtovaná položka navýšena z důvodu reálného vývoje 

čerpání. RZ/18/0093

0,00

-

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

vzdělávání
45 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor kanceláře tajemníka z 

důvodu realizace vzdělávací akce pro odbor správních činností.
RZ/18/0093

3363 Centrum semafor - ost. os. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 94 455,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením úhrady 

Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. za provedenou 

výuku dopravní výchovy (fakturace odboru AŘMV - Centrum 

SEMAFOR).

RZ/18/0092

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD

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

Název inv.střediska : Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Michal Urbášek, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka
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1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

1 151 108,00
Úprava rozpočtované položky - vratka z předfinancování dotace 

dle usnesení ZMO ze dne 12. 2018.
RZ/18/0095

8872
ÚZ 98187 MF ČR volby do zastupitelstev 

obcí a PČR
6115

Volby do zastupitelstev 

územních samosprávných 

celků

5909
Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
2 865 000,00 98187

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MF 

ČR, účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s 

konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018.

RZ/18/0092

4 155 563,00

-

6610 ME U21 služby 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb -300 000,00 Přesun finančních prostředků na položku služby. RZ/18/0093

1238 org. 2511 materiál 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
20 190,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků 

z prodeje kelímků na akci města (11 190,00 Kč), a z pronájmu 

digitálního fotoaparátu dle smlouvy (9 000,00 Kč).

RZ/18/0092

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00

Rozpočtovaná položka navýšena z důvodu reálného vývoje 

čerpání. RZ/18/0093

20 190,00

-

6671 Nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné -45 000,00
Přesun finančních prostředků na odbor kanceláře tajemníka z 

důvodu realizace vzdělávací akce pro odbor správních činností.
RZ/18/0093

-45 000,00

-

1331 DHDM 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
80 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků na nákup dvou 

dataprojektorů do zasedací místností v budově Hynaisova 10, 

jako náhrada za stávající, které jsou za hranici životnosti. 

Realizuje odbor informatiky.Převod z odboru investic.

RZ/18/0093

80 000,00

-

8478
ZŠ Hálkova - přístavba - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební pomůcky a 

tisk
-2 120 521,44   Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR. RZ/18/0092

7634
ZŠ Hálkova - vybavení odborných učeben, 

org. 35814
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení -160 981,42   Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR. RZ/18/0092

8708
ZŠ Hálkova - přístavba - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení -25 918,20 Jedná se o záměnu vlastních zdrovů za dotaci MMR ČR. RZ/18/0092

8867
ÚZ 1071 17015 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 1 439,90 1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

odborných učeben II.", fond 128.

RZ/18/0092

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

nezařazené
3 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

společnosti SIWATEC, a. s. na činnost Fondu pomoci 

olomouckým dětem.

RZ/18/0092

8864
ÚZ 1071 17968 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben, org. 35814
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 943,41 1 17968

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

odborných učeben II.", fond 128.

RZ/18/0092

8868
ÚZ 1075 17016 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 24 478,30 5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

odborných učeben II.", fond 128.

RZ/18/0092

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Název inv.střediska : Odbor správních činností

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Název inv.střediska : Odbor informatiky

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací
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8865
ÚZ 1071 17015 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební pomůcky a 

tisk
117 806,74 1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

  odborných učeben II.", fond 128.

RZ/18/0092

8863
ÚZ 1075 17969 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben, org. 35814
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 152 038,01 5 17969

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

odborných učeben II", fond 128.

RZ/18/0092

8866
ÚZ 1075 17016 ZŠ Hálkova - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební pomůcky a 

tisk
2 002 714,70 5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - přístavba 

odborných učeben II.", fond 128.

RZ/18/0092

3 000,00

-

8011
Nákup ostatních služeb - Bezbariérová 

Olomouc
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -25 000,00

Činnost odboru - převedení nečerpaných finančních prostředků 

(položka 5169-nákup ostatních služeb - Bezbariérová Olomouc) 

na posílení položky rozpočtu (5175-občerstvení) z důvodu 

pokrytí nákladů na občerstvení na konferenci "Prevence se 

vyplatí" v rámci projektu Program prevence kriminality.

RZ/18/0093

1732  DOTACE dle RMO - sociální služby 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-24 864,00
Dotace v sociální oblasti dle rozhodnutí RMO - převedení 

finančních prostředků spolku OLiVY z.s.
RZ/18/0096

7964 Studená voda 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5151 Studená voda -8 000,00

Noclehárna pro muže - převedení nečerpaných finančních 

prostředků (položka 5151-studená voda) na položku rozpočtu již 

vyčerpanou (5152-teplo).

RZ/18/0093

7965 Teplo 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5152 Teplo 8 000,00
Noclehárna pro muže - převedení nečerpaných finančních 

prostředků (položka 5151-studená voda).
RZ/18/0093

3515 OLiVy 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
24 864,00

Dotace v sociální oblasti dle rozhodnutí RMO - financování 

projektu pro "Modré odpoledne" -  spolek OLiVY z.s.
RZ/18/0096

8013 Pohoštění 6171 Činnost místní správy 5175 Pohoštění 25 000,00

Činnost odboru - převedení nečerpaných finančních prostředků 

(položka 5169-nákup ostatních služeb - Bezbariérová Olomouc) 

na posílení položky rozpočtu (5175-občerstvení) z důvodu 

pokrytí nákladů na občerstvení na konferenci "Prevence se 

vyplatí" v rámci projektu Program prevence kriminality.

RZ/18/0093

1732  DOTACE dle RMO - sociální služby 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-102 000,00
Přerozdělení z hromadné položky - schváleno v ZMO 3. 9. 2018 

- účelově určeno pro P-centrum, spolek.
RZ/18/0094

4254 P-centrum, spolek 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
102 000,00

P centrum, spolek - Prevence rizikového chování – všeobecná 

primární prevence - cílem projektu je pokračovat v realizaci 

programu specifické všeobecné primární prevence poskytované 

pro základní a střední školy z Olomouce. Věnujeme se také 

selektivní a indikované primární prevenci - schváleno v ZMO 3. 

9. 2018.

RZ/18/0094

0,00

-

1631 školení 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5167

Služby školení a 

vzdělávání
-26 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků na investiční položku - 

Kateřinská 23 rekonstrukce podkroví budovy, org. 15804.
RZ/18/0093

1624 plyn 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5153 Plyn -20 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků na položku elektrická 

energie.
RZ/18/0093

1625 elektrická energie 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5154 Elektrická energie 20 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0093

7620
Kateřinská 23 - rekonstrukce podkroví 

budovy, org. 15804
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6121 Budovy, haly a stavby 26 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0093

0,00

Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : Odbor sociálních služeb
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu

Finanč

ní pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

3901
ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace 

MPR a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5223

Neinvestiční transfery 

církvím a náboženským 

společnostem

1 000 000,00 34054

Posílení transferů církvím a náboženským společnostem je 

umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na 

realizaci programu "Regenerace městských památkových 

   rezervací a městských památkových zón na rok 2018.

RZ/18/0092

1 000 000,00

8406
Škrétova 2, Žilinská 26 - zateplení objektu, 

úprava střechy, org. 5880
3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -2 900 000,00 Úprava rozpočtu investiční akce dle realizované skutečnosti. RZ/18/0095

8407
Horní nám. 20 - 23  -  stavební rozdělení 

nemovitostí, org. 5881
3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -946 934,44 Investiční akce nebude v roce 2018 realizována. RZ/18/0095

8408
Hasičská zbrojnice Droždín - rekonstrukce 

střechy, org. 5882
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby 139 554,40 Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0095

7399

Tererovo nám. 3 - rekonstrukce nebytových 

prostor - kanceláře odboru interního auditu 

a kontroly, sklad volebních materiálů, org. 

5760

3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 807 380,04 Dokrytí rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0095

8405
Holečkova 9 - energetická opatření domu s 

pečovatelskou službou, org. 5879
4351

Osobní asistence, 

pečovatelská služba a 

podpora samostatného 

bydlení

6121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00
Dofinancování rozpočtované položky dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0095

8879
TJ Sokol Slavonín - rekonstrukce 

tělocvičny, org. 5947
3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -500 000,00

Přesun finančních prostředků z investiční akce - bude 

realizováno úpravou odvodů nájemného, kdy částka bude 

ponechána SNO, a.s. v jejím rozpočtu.

RZ/18/0095

-500 000,00

-

1830 Fontány - studená voda 3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot místního 

kulturního, národního a 

historického povědomí

5151 Studená voda -30 000,00
Převod finančních prostředků na opravu kašny NAMIRO a 

opravu studny na ulici Liškovská v Lošově.
RZ/18/0093

1823 studny - opravy a udržování 2310 Pitná voda 5171 Opravy a udržování 10 000,00
 Navýšení položky na úhradu nákladů za  opravu studny na ulici 

Liškovská v Lošově.
RZ/18/0093

1834 Fontány - opravy a udržování 3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot místního 

kulturního, národního a 

historického povědomí

5171 Opravy a udržování 20 000,00
Navýšení položky na úhradu nákladů za opravu kašny 

NAMIRO.
RZ/18/0093

0,00

-

7592
Riziková území - studie odtokových 

poměrů, org. 25777
5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

6121 Budovy, haly a stavby -210 000,00
Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení dopravního automobilu.
RZ/18/0093

1937
Konzultace - posudky a výstupy region. 

meteorologie, analýza rizik, právní služby
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
-110 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení dopravního automobilu.
RZ/18/0093

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-100 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení dopravního automobilu.
RZ/18/0093

8397
Modernizace výstražného a inf. systému, 

org. 35873
5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

6122 Stroje, přístroje a zařízení -100 000,00
Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení dopravního automobilu.
RZ/18/0093

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování -30 000,00

 Jedná se o přesun finančních prostředků v souvislosti s 

oceněním 43 osobností z řad hasičů a spolupracujících složek 

IZS při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR na položku věcné 

dary.

RZ/18/0093

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Odbor památkové péče

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče

Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu

Finanč

ní pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

1938
Zpracování dat - monitorig městského 

klimatu
6171 Činnost místní správy 5168

Zpracování dat a služby 

související s informačními 

a komunikačními 

technologiemi

-20 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků v souvislosti s 

oceněním 43 osobností z řad hasičů a spolupracujících složek 

IZS při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR na položku věcné 

dary.

RZ/18/0093

1934 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 Činnost místní správy 5136
Knihy, učební pomůcky a 

tisk
-10 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků v souvislosti s 

oceněním 43 osobností z řad hasičů a spolupracujících složek 

IZS při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR na položku věcné 

dary.

RZ/18/0093

1940 Opravy a udržování 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování -5 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků v souvislosti s 

oceněním 43 osobností z řad hasičů a spolupracujících složek 

IZS při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR na položku věcné 

dary.

RZ/18/0093

1923 Nákup ostatních služeb 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce nákup ostatních služeb - nová elektrická 

přípojka gen. Píky, lékařské prohlídky, STK.

RZ/18/0093

7362 Věcné dary 6171 Činnost místní správy 5194 Věcné dary 65 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků v souvislosti s 

oceněním 43 osobností z řad hasičů a spolupracujíích složek 

IZS při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR na položce věcné 

dary.

RZ/18/0093

8810 Dopravní automobil, org. 35943 6171 Činnost místní správy 6123 Dopravní prostředky 460 000,00
Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení dopravního automobilu.
RZ/18/0093

0,00

-

1952 Konzultační, poradenské a právní služby 3636 Územní rozvoj 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
-15 000,00 Jedná se o přesun finančních prostředků na položku cestovné. RZ/18/0093

1948 Cestovné 6171 Činnost místní správy 5173
Cestovné (tuzemské i 

zahraniční)
15 000,00

Rozpočtovaná položka navýšena z důvodu reálného vývoje 

čerpání. RZ/18/0093

0,00

8403 ČOV- sušárna kalů, 25877 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání 

s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -40 000,00 K úhradě faktur za PD dojde v roce 2019. RZ/18/0093

8400
Machátova – rekonstrukce vodovodu, org. 

25876
2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00

Navýšení ceny PD z důvodu rozšíření o územní rozhodnutí 

(změna trasy vodovodu z důvodu uložení plynovodu).
RZ/18/0093

0,00

3208
Moravské divadlo - rekonstrukce stolů a 

propadu jeviště, org. 5199
3311 Divadelní činnost 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-2 000 000,00
Investiční akce realizována s nižšími náklady oproti 

schválenému  příspěvku v rozpočtu roku 2018.
RZ/18/0093

1975 Hřbitovy města Olomouce 3632 Pohřebnictví 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

154 000,00

Částka určená pro Hřbitovy města Olomouce potřebná na 

úhradu péče o zeleň dle SOD v rámci akce "Hřbitov Nová ulice - 

revitalizace ve prospěch parku".Převod z odboru investic.

RZ/18/0093

3849 ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 113 130,00 15065

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace 

MŽP ČR, účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. 

o. v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 

2018.

RZ/18/0092

1958 Moravské divadlo Olomouc 3311 Divadelní činnost 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

2 000 000,00
Navýšení příspěvku na provoz   k pokrytí ztráty roku 2018 - 

nebyla zohledněna zákonná změna katalogu prací k 1. 1. 2018
RZ/18/0093

1 267 130,00

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : Odbor evropských projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu

Finanč

ní pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-45 497 809,16

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě:

a) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "FZŠ Hálkova - 

přístavba odborných učeben II.", fond 128 (10 731 127,92 Kč)

b)dotace MMR ČR účelově určené na projekt  "Obnova kulturní 

památky olomoucké radnice" fond 125  ( 22 381 628,40 Kč). 

c) dotace SFDI ČR účelově určené na projekt " Modernizace 

tramvajové tratě 1.máje, fond 139 (12 385 052,84 Kč)

Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

úhrady faktur proběhly v roce  2016,2017 a 2018. V roce 2016 a 

2017 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou 

výši rozpočtu (promítne se pouze v cash-flow).

RZ/18/0092

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl + 

MPO jeden obecný prvek
6171 Činnost místní správy 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00

Jedná se o zapojení daru společnosti SIWATEC, a. s. na 

  činnost Fondu pomoci olomouckým dětem.
RZ/18/0092

8779
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí - Jan 

Andreáš, digitální fotoaparát OVVI
6171 Činnost místní správy 2133

Příjmy z pronájmu 

movitých věcí
9 000,00

Jedná se o zapojení prostředků z pronájmu movitých věcí 

(digitální fotoaparát - odbor OVVI).
RZ/18/0092

8704
příjmy z prodeje kelímků, pexesa (pořádání 

akcí města) - OVVI
2141 Vnitřní obchod 2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
11 190,00

Jedná se o zapojení prostředků z prodeje kelímků na akci 

  města.
RZ/18/0092

8809

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

74 033,92 1 17968

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt  "Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 

125.

RZ/18/0092

3838
Centrum semafor - výuka dopravní výchovy 

(fakturace AŘMV)
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
94 455,00

Jedná se o zapojení úhrady Centra služeb pro silniční dopravu, 

s. p. o. za provedenou výuku dopravní výchovy (fakturace 

odboru AŘMV - Centrum SEMAFOR).

RZ/18/0092

8802
ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt "FZŠ 

Hálkova - přístavba učeben II"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

162 182,95 1 17015

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben II.", fond 

128.

RZ/18/0092

8804
ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt "FZŠ 

Hálkova - přístavba učeben II"
4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

433 990,82 1 17968

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben II.", fond 

128.

RZ/18/0092

3888
ÚZ 34054 MK ČR na "Program regenerace 

MPR a MPZ"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 000 000,00 34054

Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené na realizaci 

programu "Regenerace městských památkových rezervací a 

    městských památkových zón na rok 2018."

RZ/18/0092

3848

ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc - 

program "Příspěvek zoologickým 

zahradám"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 113 130,00 15065

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené pro 

Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. v rámci programu 

Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2018.

RZ/18/0092

8807

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 169 389,88 1 17015

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt  "Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 

125.

RZ/18/0092

8808

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 258 576,64 5 17969

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt  "Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 

125.

RZ/18/0092

8801
ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt "FZŠ 

Hálkova - přístavba učeben II"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

2 757 110,18 5 17016

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben II.", fond 

128.

RZ/18/0092

6388
ÚZ 98187 MF ČR na volby do Senátu 

Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
4111

Neinvestiční přijaté 

transfery z všeobecné 

pokladní správy státního 

rozpočtu

2 865 000,00 98187

Jedná se o zapojení dotace MF ČR, účelově určené na krytí 

výdajů vzniklých v souvislosti s konáním  voleb do Senátu 

Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 2018.

RZ/18/0092

8803
ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt "FZŠ 

Hálkova - přístavba učeben II"
4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

7 377 843,97 5 17969

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben II.", fond 

128.

RZ/18/0092

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu

Finanč

ní pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

8875
ÚZ 91628 SFDI ČR na akci "Modernizace 

tramvajové tratě 1. máje"
4213

Investiční přijaté transfery 

ze státních fondů
12 385 052,84 91628

Jedná se o zapojení  dotace SFDI ČR, účelově určené na 

projekt  "Modernizace tramvajové tratě 1. máje" fond 139.  

Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné 

  plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2017.

RZ/18/0092

8806

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

19 879 627,96 5 17016

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt  "Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 

125.

RZ/18/0092

2531
Převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti
4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
-500 000,00

Snížení odvodů z nájemného SNO, a.s. - částka bude 

ponechána a.s. k realizaci akce "TJ Sokol Slavonín - 

rekonstrukce tělocvičny".

RZ/18/0092

4 595 775,00

V Olomouci dne 22.10.2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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