
Číslo 

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

-

6458 rezerva 6171
Činnost místní 

správy
5901

Nespecifikované 

rezervy
-90 000,00 Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání. RZ/18/0099

2550
konzultační, poradenské a právní 

sl.
6112

Zastupitelstva 

obcí
5166

Konzultační, 

poradenské a 

právní služby

-59 000,00 Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání. RZ/18/0099

1004 cestovné 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

-50 000,00 Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání. RZ/18/0099

1020 nákup služeb 6112
Zastupitelstva 

obcí
5169

Nákup ostatních 

služeb
10 000,00 Navýšení položky dle aktuálního čerpání. RZ/18/0099

1018 nákup materiálu 6112
Zastupitelstva 

obcí
5139

Nákup materiálu 

jinde nezařazený
39 000,00 Navýšení položky dle aktuálního čerpání. RZ/18/0099

1021 cestovné 6112
Zastupitelstva 

obcí
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

50 000,00 Navýšení položky dle aktuálního čerpání. RZ/18/0099

1022 pohoštění 6112
Zastupitelstva 

obcí
5175 Pohoštění 50 000,00 Navýšení položky dle aktuálního čerpání. RZ/18/0099

1006 věcné dary 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5194 Věcné dary 50 000,00 Navýšení položky dle aktuálního čerpání. RZ/18/0099

0,00

-

8368
Památník osvobození Rudou 

armádou, org. 15842
3326

Pořízení, 

zachování a 

obnova hodnot 

místního 

kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

6121
Budovy, haly a 

stavby
-582 500,00

Převod finančních prostředků v rámci investiční akce z investic 

do provozu na výsadbu stromů.
RZ/18/0099

8880
Památník osvobození Rudou 

armádou 
3326

Pořízení, 

zachování a 

obnova hodnot 

místního 

kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5169
Nákup ostatních 

služeb
582 500,00

Převod finančních prostředků v rámci akce "Památník 

osvobození Rudou armádou" z investic do provozu na výsadbu 

stromů.

RZ/18/0099

0,00

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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Číslo 

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

-

8077

odd. 262  Projektová 

dokumentace - studie 

vegetačních prvků

3635 Územní plánování 5166

Konzultační, 

poradenské a 

právní služby

-20 000,00
Snížení rozpočtované položky účelově určeno k dokrytí 

softwarové podpory programu VISUM.
RZ/18/0099

6867
Optimalizace sítě MHD v 

Olomouci
3635 Územní plánování 5169

Nákup ostatních 

služeb
20 000,00

Rozpočtová změna je nutná z důvodu vypršení softwarové 

podpory programu VISUM, který slouží pro zpracování 

dopravního modelu města Olomouc a každoročně se 

aktualizuje. Prodloužení softwarové podpory o další 3 roky.

RZ/18/0099

0,00

-

1123 úroky vlastní 6310

Obecné příjmy a 

výdaje z 

finančních 

operací

5141 Úroky vlastní -2 000 000,00 Úprava rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0102

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní 

neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-136 202,10

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - vratka 

zálohově poskytnuté dotace dle skutečného vyúčtování 

projektu "Místní akční plán vzdělávání I.".

RZ/18/0099

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní 

neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

50 000,00 Navýšení REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO. RZ/18/0102

1126 vratky veř. rozpočtům 6402

Finanční 

vypořádání 

minulých let

5364

Vratky transferů 

poskytnutých z 

veřejných 

rozpočtů ústřední 

úrovně

136 202,10

Vratka nevyužitých finančních prostředků zálohově poskytnuté 

dotace dle skutečného vyúčtování projektu "Místní akční plán 

vzdělávání I." na účet Olomouckého kraje.

RZ/18/0099

-1 950 000,00

-

1148 org. 800  nákup mat. 2251 Letiště 5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
-3 190,00

Přesun rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního vývoje 

čerpání na položce DHDM.
RZ/18/0099

3735 org. 800  DHDM 2251 Letiště 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

3 190,00 Navýšení rozpočtované položky dle aktuálního vývoje čerpání. RZ/18/0099

0,00

-

8321 Centrální spisovna - rezerva 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní 

neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-652 000,00 Účelové užití REZERVY. RZ/18/0102

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 kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Číslo 

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

6268 Elektrická energie 6171
Činnost místní 

správy
5154

Elektrická 

energie
-500 000,00 Přesun finančních prostředků na položku služeb. RZ/18/0099

6285 Nákup ostatních služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169

Nákup ostatních 

služeb
-500 000,00 Přesun finančních prostředků na položku DDHM. RZ/18/0099

6209 Nákup materiálu 6171
Činnost místní 

správy
5139

Nákup materiálu 

jinde nezařazený
-77 000,00

Přesun finančních prostředků na dokrytí položek-cestovné 

zahraniční a licenční smlouva.
RZ/18/0099

6962
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce úraz. poj.
6171

Činnost místní 

správy
5038

Povinné pojistné 

na úrazové 

pojištění

14 465,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

RZ/18/0098

7689 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171
Činnost místní 

správy
5179

Ostatní nákupy 

jinde nezařazené
27 000,00 Posílení položky na licenční smlouvu. RZ/18/0099

6903
org. 550 zahraniční cestovné celý 

MMOl
6171

Činnost místní 

správy
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

50 000,00 Posílení položky cestovné zahraniční. RZ/18/0099

6961
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce zdrav. poj. 
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné 

na veřejné 

zdravotní 

pojištění

309 951,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

RZ/18/0098

6270 Nákup ostatních služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169

Nákup ostatních 

služeb
500 000,00 Posílení položky na služby objektu Hynaisova 10. RZ/18/0099

6222 DHDM 6171
Činnost místní 

správy
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

500 000,00
Posílení položky na nákup drobného hmotného dlouhodobého 

majetku.
RZ/18/0099

6960
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce soc. zab.
6171

Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné 

na sociální 

zabezpečení a 

příspěvek na 

státní politiku 

zaměstnanosti

860 975,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

RZ/18/0098

8343 Pořízení automobilů , org. 35866 6171
Činnost místní 

správy
6123

Dopravní 

prostředky
1 652 000,00 Dopravní prostředky. RZ/18/0102

6959
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce platy
6171

Činnost místní 

správy
5011

Platy 

zaměstnanců v 

pracovním 

poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních 

místech

3 443 898,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

RZ/18/0098

5 629 289,00

-

3624

Zimní stadion - pořízení 

kompresoru W-1100 GRASSO, 

org. 35227

3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
-5 000 000,00

Jedná se o formální úpravu rozpočtované položky  - změna 

realizátora investiční akce.
RZ/18/0097

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

Bc. Pavlína Vaculíková, pověřená zastupováním vedoucího odboru vnějších vztahů a informací
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Číslo 

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

1236

org. 2512 - CITY CARD (RNDr. 

Ivan Marek, reklamní agentura m-

ARK)

2141 Vnitřní obchod 5212

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-

fyzickým osobám

-299 000,00
Převod finančních prostředků na služby, cestovné a pohoštění 

(fam a press tripy Rusko, Čína, Japonsko, Rakousko).
RZ/18/0099

7390
ÚZ 00401, org. 3001 Europe 

Direct - prostředky EU
2141 Vnitřní obchod 5321

Neinvestiční 

transfery obcím
-25 000,00 00401

Jedná se o vratku neinvestiční dotace  účelově určené na 

projekt "Europe Direct" MEIS Město Litovel z důvodu změny 

zřizovatele.

RZ/18/0098

1319 KMČ plyn 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5153 Plyn -23 000,00

Snížení rozpočtované položky, navýšení částky na KMČ - 

DHDM.
RZ/18/0099

1198 org. 250  elektrická energie 2141 Vnitřní obchod 5154 Teplo -14 000,00 Převod finančních prostředků na materiál a nákup služeb. RZ/18/0099

1320 KMČ elektrická energie 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5154

Elektrická 

energie
-11 000,00

Snížení rozpočtované položky, navýšení částky na KMČ - 

nájemné.
RZ/18/0099

1287 nákup služeb 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5169
Nákup ostatních 

služeb
-10 000,00

Převod finančních prostředků na občerstvení - jednání se 

sportovními kluby.
RZ/18/0099

1318 KMČ teplo 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5152 Teplo -7 000,00

Snížení rozpočtované položky, navýšení částky na KMČ - 

nákup materiálu.
RZ/18/0099

1197 org. 250  voda 2141 Vnitřní obchod 5151 Studená voda -5 000,00 Převod finančních prostředků na nákup služeb. RZ/18/0099

1246
org. 2490  Europe Direct - zvl. 

účet
2141 Vnitřní obchod 5169

Nákup ostatních 

služeb
-3 368,00

Převod finančních prostředků na nákup materiálu a cestovné 

ED.
RZ/18/0099

1322 KMČ teplá voda 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5157 Teplá voda -3 000,00

Snížení rozpočtované položky, navýšení částky na KMČ - 

nákup materiálu.
RZ/18/0099

1244
org. 2490  Europe Direct - zvl. 

účet
2141 Vnitřní obchod 5139

Nákup materiálu 

jinde nezařazený
368,00

Navýšení finančních prostředků na nákup materiálu Europe 

Direct.
RZ/18/0099

1248
org. 2490  Europe Direct - zvl. 

účet
2141 Vnitřní obchod 5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

3 000,00 Navýšení finančních prostředků na cestovné Europe Direct. RZ/18/0099

1196 org. 250  nákup mat. 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
7 000,00 Převod finančních prostředků na materiál. RZ/18/0099

1316 KMČ nákup mat. 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5139

Nákup materiálu 

jinde nezařazený
10 000,00

Navýšení částky  KMČ - nákup materiálu dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0099

1289 pohoštění 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5175 Pohoštění 10 000,00 Jednání se sportovními kluby. RZ/18/0099

1325 KMČ nájemné 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5164 Nájemné 11 000,00

Navýšení částky na  KMČ - nájemné dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0099

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169
Nákup ostatních 

služeb
12 000,00 Navýšení položky nákup služeb (dotisk propagačních tiskovin). RZ/18/0099

1315 KMČ DHDM 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

23 000,00
Navýšení částky na  KMČ - DHDM dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0099
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Číslo 

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

1280 PETARDA PRODUCTION, a. s. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5213

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-

právnickým 

osobám

50 000,00
Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno na výstavu 

"katolická církev a republika - 100 let".
RZ/18/0102

1225 org. 251  cestovné 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

80 000,00
Navýšení položky cestovné - fam a press tripy Rusko, Čína, 

Japonsko, Rakousko.
RZ/18/0099

1226 org. 251  pohoštění 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5175 Pohoštění 80 000,00
Navýšení položky občerstvení - fam a press tripy Rusko, Čína, 

Japonsko, Rakousko.
RZ/18/0099

1216 org. 251  nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169
Nákup ostatních 

služeb
139 000,00

Navýšení položky služby - fam a press tripy Rusko, Čína, 

Japonsko, Rakousko.
RZ/18/0099

-4 975 000,00

-

1336 PHM 6171
Činnost místní 

správy
5156

Pohonné hmoty a 

maziva
-6 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku elektrická energie, poštovné a pohoštění.
RZ/18/0099

8286 poštovné 6171
Činnost místní 

správy
5161 Poštovní služby 1 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0099

1346 pohoštění 6171
Činnost místní 

správy
5175 Pohoštění 2 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0099

1335 elektrická energie 6171
Činnost místní 

správy
5154

Elektrická 

energie
3 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0099

0,00

-

7683
Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky" schválené v ZMO
6171

Činnost místní 

správy
5169

Nákup ostatních 

služeb
-76 876,00

Jedná se o snížení finančních prostředků k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých a zajištění krytí výdajů některých PO - 

škol.

RZ/18/0099

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
-26 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za  spotřebu  

pohonných hmot ke krytí  neinvestičních výdajů rozpočtově 

nekrytých odd. střediska rozvozu stravy.

RZ/18/0099

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor informatiky
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Číslo 

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

1394
org. 500 stř. rozvozu stravy  

elektrická energie
3141 Školní stravování 5154

Elektrická 

energie
-6 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za  spotřebu el. 

energie, ke krytí  neinvestičních výdajů rozpočtově nekrytých 

odd. střediska rozvozu stravy.

RZ/18/0099

1392 org. 500 stř. rozvozu stravy  voda 3141 Školní stravování 5151 Studená voda -2 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za  spotřebu 

vody ke krytí  neinvestičních výdajů rozpočtově nekrytých odd. 

střediska rozvozu stravy.

RZ/18/0099

1396
org. 500 stř. rozvozu stravy  

nájemné
3141 Školní stravování 5164 Nájemné -2 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za  nájemné ke 

krytí  neinvestičních výdajů rozpočtově nekrytých odd. 

střediska rozvozu stravy.

RZ/18/0099

1355 cestovné 6171
Činnost místní 

správy
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

2 000,00

Jedná se o  zvýšení rozpočtového krytí výdajů za  cestovné 

pracovníků odboru školství, neboť stávající částka na cestovné 

bude zřejmě nedostatečná.

RZ/18/0099

1390
org. 500 stř. rozvozu stravy  

DHDM
3141 Školní stravování 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

4 000,00
Jedná se o  zvýšení rozpočtového krytí výdajů za vybavení 

odd. střediska rozvozu stravy.
RZ/18/0099

1398
org. 500 stř. rozvozu stravy  

nákup služeb
3141 Školní stravování 5169

Nákup ostatních 

služeb
14 000,00

Jedná se o  zvýšení rozpočtového krytí výdajů za služby odd. 

střediska rozvozu stravy.
RZ/18/0099

1391
org. 500 stř. rozvozu stravy  

nákup mat.
3141 Školní stravování 5139

Nákup materiálu 

jinde nezařazený
18 000,00

Jedná se o  zvýšení rozpočtového krytí materiálových výdajů 

odd. střediska rozvozu stravy.
RZ/18/0099

4489

FZŠ a MŠ Holečkova - 

elektronické zabezpečení objektů 

e-Vodník, org. 5353

3113 Základní školy 6351

Investiční 

transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

18 424,00

Jedná se o zvýšení investičního příspěvku na dokončení 

instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické 

automatické ochrany nemovitosti proti vytopení vodou z 

vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.

RZ/18/0099

2957 pohoštění 6171
Činnost místní 

správy
5175 Pohoštění 28 000,00

Jedná se o zajištění rozpočtového krytí výdajů za občerstvení, 

které bylo podáváno při slavnostním odhalení sousoší "Kdyby 

všechny děti světa" při ZŠ Zeyerova a občerstvení, které bylo 

podáváno při slavnostním otevření slavnostního sálu ZŠ 

Komenium.

RZ/18/0099

8503

ZŠ a MŠ Nedvědova - 

elektronické zabezpečení objektů 

e-Vodník, org. 5912

3113 Základní školy 6351

Investiční 

transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

28 452,00

Jedná se o zvýšení investičního příspěvku na dokončení 

instalace a zprovoznění zařízení eVodník, tj. stálé elektronické 

automatické ochrany nemovitosti proti vytopení vodou z 

vodovodních rozvodů a nechtěným únikům vody.

RZ/18/0099

7934
org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 

1031 33063 
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční 

transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

87 383,10 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, 

  vývoj a vzdělávání - MŠ Žižkovo nám.

RZ/18/0098
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Číslo 

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

7933
org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 

1035 33063 
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční 

transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

495 170,90 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, 

   vývoj a vzdělávání - MŠ Žižkovo nám.

RZ/18/0098

582 554,00

-

5333 Programové vybavení 4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5172
Programové 

vybavení
-15 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku nákup ostatních služeb.
RZ/18/0099

3528 Nákup ostatních služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169

Nákup ostatních 

služeb
-10 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku cestovné.
RZ/18/0099

3454 Nákup materiálu jinde nezařazený 4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
-6 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek. RZ/18/0099

5997 Nájemné 4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5164 Nájemné -6 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku cestovné. RZ/18/0099

3455
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací
4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5162

Služby 

elektronických 

komunikací

-5 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek. RZ/18/0099

3456 Služby školení a vzdělávání 4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5167
Služby školení a 

vzdělávání
-4 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek. RZ/18/0099

3453
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

15 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce. RZ/18/0099

4276 Nákup ostatních služeb 4342

Sociální péče a 

pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným 

etnikům

5169
Nákup ostatních 

služeb
15 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce. RZ/18/0099

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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Číslo 

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

3529 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171
Činnost místní 

správy
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

16 000,00
Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0099

0,00

-

6699 Nákup ostatních služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169

Nákup ostatních 

služeb
-7 000,00

Snížení rozpočtované položky - účelově určeno na úhradu 

nákladů za cestovné.
RZ/18/0099

6700 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171
Činnost místní 

správy
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

7 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0099

0,00

-

1732
 DOTACE dle RMO - sociální 

služby
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční 

transfery obecně 

prospěšným 

společnostem

-30 000,00

Převedení zůstatku finančních prostředků určených na dotace 

v sociální oblasti do části rozpočtu odboru sociálních služeb 

(kluby seniorů), za účelem zpracování studie na využití 

nemovitosti na adrese Samota 209, Olomouc, pro sociální 

účely.

RZ/18/0099

7977 Plyn 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5153 Plyn -25 000,00
Kluby seniorů - snížení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7967 Služby školení a vzdělávání 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová 

denní centra a 

noclehárny

5167
Služby školení a 

vzdělávání
-20 000,00

Noclehárna - snížení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7979 Teplá voda 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5157 Teplá voda -13 000,00
Kluby seniorů - snížení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

8695 Nákup materiálu jinde nezařazený 4349

Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním 

skupinám 

obyvatelstva

5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
-2 000,00

Komunitní plánování sociálních služeb - převedení 

nevyčerpaných prostředků na  položku pohoštění dle reálného 

vývoje čerpání.

RZ/18/0099

8000 Pohoštění 4349

Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním 

skupinám 

obyvatelstva

5175 Pohoštění 2 000,00
Komunitní plánování sociálních služeb - snížení rozpočtované 

položky dle reálného vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7961 Prádlo, oděv a obuv 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová 

denní centra a 

noclehárny

5134
Prádlo, oděv a 

obuv
3 000,00

Noclehárna - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7981
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5162

Služby 

elektronických 

komunikací

3 000,00
Kluby seniorů - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb

Název inv.střediska : Odbor právní

Mgr. Eva Vrtalová, vedoucí odboru právní

Název inv.střediska : Odbor sociálních služeb
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Číslo 

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

7985 Opravy a udržování 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5171
Opravy a 

udržování
5 000,00

Kluby seniorů - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7974 Nákup materiálu jinde nezařazený 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
10 000,00

Posílení provozního výdaje umožněno zapojením příjmu z 

vybraného vstupného na seniorské veselici (akce odboru 

sociálních služeb).

RZ/18/0098

7986 Pohoštění 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5175 Pohoštění 10 000,00
Kluby seniorů - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7968 Nákup ostatních služeb 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová 

denní centra a 

noclehárny

5169
Nákup ostatních 

služeb
17 000,00

Noclehárna - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7973
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

20 000,00
Kluby seniorů - navýšení rozpočtované položky dle reálného 

vývoje čerpání.
RZ/18/0099

7984 Nákup ostatních služeb 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5169
Nákup ostatních 

služeb
30 000,00

Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno ke 

zpracování studie na využití nemovitosti na adrese Samota 

209, Olomouc, pro sociální účely.

RZ/18/0099

7984 Nákup ostatních služeb 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5169
Nákup ostatních 

služeb
31 600,00

Posílení provozního výdaje umožněno zapojením příjmu z 

vybraného vstupného na seniorské veselici (akce odboru 

sociálních služeb).

RZ/18/0098

41 600,00

-

1631 školení 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5167

Služby školení a 

vzdělávání
-70 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení klimatizace do 2 kanceláří v budově MPO 

a  na nákup výstražného zvukového zařízení modré barvy, 2 

mobilních telefonů (neopravitelné závady), kopírovacího stroje, 

stolní myčky nádobí pro sekretariát ředitele MP.

RZ/18/0099

1634 cestovné 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5173

Cestovné 

(tuzemské i 

zahraniční)

-60 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na nákup výstražného zvukového zařízení modré 

barvy, 2 mobilních telefonů (neopravitelné závady), 

kopírovacího stroje, stolní myčky nádobí pro sekretariát 

ředitele MP.

RZ/18/0099

1629 sl. peněž. úst.  pojištění 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5163

Služby peněžních 

ústavů
-33 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení klimatizace do 2 kanceláří v budově MPO.
RZ/18/0099

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie
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prvku
Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

1628 služby telekomunikací 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5162

Služby 

elektronických 

komunikací

-20 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na nákup výstražného zvukového zařízení modré 

barvy, 2 mobilních telefonů (neopravitelné závady), 

kopírovacího stroje, stolní myčky nádobí pro sekretariát 

ředitele MP.

RZ/18/0099

1623 teplo 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5152 Teplo -5 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pořízení klimatizace do 2 kanceláří v budově MPO.
RZ/18/0099

1633 opravy 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5171

Opravy a 

udržování
53 886,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistných 

plnění České pojišťovny a. s. a pojišťovny Generali a.s. za 

škody na majetku města (služební vozidla Městské policie 6M1 

4521, 5M02837).

RZ/18/0098

3813
Městská policie, Kateřinská 23 - 

pořízení klimatizace, org. 35241
5311

Bezpečnost a 

veřejný pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
68 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na  pořízení klimatizace do 2 kanceláří v budově MPO.
RZ/18/0099

1620 DHDM 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

120 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na nákup výstražného zvukového zařízení modré 

barvy, 2 mobilních telefonů (neopravitelné závady), 

kopírovacího stroje, stolní myčky nádobí pro sekretariát 

ředitele MP.

RZ/18/0099

53 886,00

-

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 inv. akce dle realizované skutečnosti. RZ/18/0101

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 rozpočtové položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0101

8881

Zimní stadion - pořízení 

kompresoru W-1100 GRASSO, 

org. 35227

3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
5 000 000,00

Jedná se o formální úpravu rozpočtované položky  - změna 

realizátora inv. akce, která je účelově určena na pořízení 

záložního kompresoru - současný kompresor je 8 let v provozu 

a náhradní není k dispozici  - v případě závady by došlo k 

rozpuštění ledu, což by následně znamenalo 2 - 3 týdny bez 

provozu ledové plochy . 

RZ/18/0097

5 000 000,00

-

1765 služby 1014

Ozdravování 

hospodářských 

zvířat, polních a 

speciálních plodin 

a zvláštní 

veterinární péče

5169
Nákup ostatních 

služeb
-180 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0099

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

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí
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3803 nákup služeb 2310 Pitná voda 5169
Nákup ostatních 

služeb
-99 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0099

1762 materiál 1014

Ozdravování 

hospodářských 

zvířat, polních a 

speciálních plodin 

a zvláštní 

veterinární péče

5139
Nákup materiálu 

jinde nezařazený
-20 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0099

2812 el. energie 3716
Monitoring 

ochrany ovzduší
5154

Elektrická 

energie
-20 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0099

1798 nájemné 3716
Monitoring 

ochrany ovzduší
5164 Nájemné -12 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0099

6587
náhradní výsadby + následná 

péče - dle uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň

5169
Nákup ostatních 

služeb
185 281,94

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad za 

vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území 

města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu 

  dřevin s následnou rozvojovou péčí.

RZ/18/0098

1791 služby 3745

Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň

5169
Nákup ostatních 

služeb
331 000,00

Navýšení finančních prostředků rozpočtované položky k 

pokrytí údržby živých plotů a stromů v Neředíně u domů 

Politických vězňů 1, 1A a 1D, k údržbě keřových pásů podél 

komunikace v ul. Hviezdoslavova v Nemilanech, k úpravě části 

pozemků 1163 a 786 v k.ú. Slavonín a založení parkové 

travnaté plochy na nich - po ukončení intenzivní zemědělské 

činnosti nedaleko rekreační plochy Hamrys, a údržbu dvou 

remízů vysazených v rámci protipovodňových opatření při ul. 

Rybářská na Nových sadech na pozemcích p.č.300/2 a 300/6.

RZ/18/0099

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

5169
Nákup ostatních 

služeb
3 682 529,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady 

společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

RZ/18/0098

3 867 810,94

-

1825 Neředín - studená voda 2321

Odvádění a 

čistění odpadních 

vod a nakládání s 

kaly

5151 Studená voda -100 000,00
Přesun finančních prostředků na  úhradu nákladů za opravu 

odtokových žlabů, vodotečí a kanalizačních poklopů.
RZ/18/0099

1850 služby peněž. ústavů 6171
Činnost místní 

správy
5163

Služby peněžních 

ústavů
7 470,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad 

  členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/18/0098

1823 studny - opravy a udržování 2310 Pitná voda 5171
Opravy a 

udržování
46 095,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění ČSOB pojišťovny a. s., za škodu na majetku města ( 

studna v ulici Svolinského Olomouc -Lošov).

RZ/18/0098

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní
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Číslo 

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

1827 KMČ - opravy a udržování 2321

Odvádění a 

čistění odpadních 

vod a nakládání s 

kaly

5171
Opravy a 

udržování
100 000,00

Navýšení položky na  úhradu nákladů za opravu odtokových 

žlabů, vodotečí a kanalizačních poklopů.
RZ/18/0099

53 565,00

-

1908 Ochranné pomůcky 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5132

Ochranné 

pomůcky
-15 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na pokrytí spotřeby PHM pro JSDH SMOl.
RZ/18/0099

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek

-15 000,00
Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na  pokrytí spotřeby PHM pro JSDH SMOl.
RZ/18/0099

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a 

informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného 

systému

5171
Opravy a 

udržování
-10 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na servis motogenerátoru.
RZ/18/0099

1933 Nákup ostatních služeb 5521

Operační a 

informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného 

systému

5169
Nákup ostatních 

služeb
10 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na servis motogenerátoru.
RZ/18/0099

1917 PHM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5156

Pohonné hmoty a 

maziva
30 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položce.
RZ/18/0099

0,00

1964 Moravská filharmonie Olomouc 3312 Hudební činnost 5331

Neinvestiční 

příspěvky 

zřízeným PO

900 000,00
Navýšení provozního příspěvku účelově určeno na nový 

ekonomický software a nový web organizace.
RZ/18/0102

900 000,00

7383
ÚZ 00401 Olomoucký kraj na 

projekt EUROPE DIRECT
4122

Neinvestiční 

přijaté transfery 

od krajů

-25 000,00 00401

Jedná se o snížení finančních prostředků Europe Direct z 

důvodu vratky příspěvku na činnost MEIS Litovel Krajskému 

úřadu (změna zřizovatele  MEIS).

RZ/18/0098

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

platba členů ZMO pojistné 

odpovědnosti za škodu  

6112
Zastupitelstva 

obcí
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

7 470,00
Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění 

  odpovědnosti za škodu.
RZ/18/0098

6307

Kluby seniorů - příjmy ze 

vstupného (plesy seniorů, akce 

pořádané pro seniory atd.)

4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

2111

Příjmy z 

poskytování 

služeb a výrobků

41 600,00
Jedná se o zapojení příjmů z vybraného vstupného na 

seniorské veselici (akce odboru sociálních služeb).
RZ/18/0098

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Moravská filharmonie Olomouc
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prvku
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2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171
Činnost místní 

správy
2322

Přijaté pojistné 

náhrady
46 095,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění ČSOB pojišťovny, a. s. 

za škodu na majetku města (studna v ulici Svolinského 

Olomouc - Lošov).

RZ/18/0098

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
2322

Přijaté pojistné 

náhrady
53 886,00

Jedná se o zapojení pojistných plnění České pojišťovny a. s. a 

pojišťovny Generali, a.s. za škody na majetku města (služební 

vozidla Městské policie 6M14521, 5M02837).  

RZ/18/0098

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní 

neinvestiční 

přijaté transfery 

ze státního 

rozpočtu

87 383,10 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

  realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0098

6586
náhradní výsadby + následná 

péče - úhrady dle smluv
6171

Činnost místní 

správy
2324

Přijaté 

nekapitálové 

příspěvky a 

náhrady

185 281,94

Jedná se o zapojení úhrad za vzniklé ekologické újmy z 

důvodů realizace staveb na území města Olomouce. 

Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou 

  rozvojovou péčí.

RZ/18/0098

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní 

neinvestiční 

přijaté transfery 

ze státního 

rozpočtu

495 170,90 5 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

  realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0098

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

2324

Přijaté 

nekapitálové 

příspěvky a 

náhrady

3 682 529,00

Jedná se o zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na 

základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

  využití odpadů z obalů.

RZ/18/0098

6906
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce
4116

Ostatní 

neinvestiční 

přijaté transfery 

ze státního 

rozpočtu

4 629 289,00 13015

Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na 

výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní 

  ochrany dětí pro rok 2018.

RZ/18/0098

9 203 704,94

V Olomouci dne 29. 10. 2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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