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-

8390

ZŠ Gorkého - vznik 

odborných učeben pro 

polytechnické vzdělávání, 

org. 15869

3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00

Navýšení rozpočtované položky  - náklady na  realizaci 

investiční akce   jsou dle zpracované projektové 

dokumentace vyšší než bylo předpokládáno ve 

schváleném rozpočtu na rok 2019 (požadovanou částku je 

nutné vykrýt nejpozději v 5/2019, souvisí s podpisem SoD 

a kupní smlouvy). 

RZ/19/0048

7 000 000,00

-

2806
zdroj k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-1 400 000,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - 

účelově určeno na poskytnutí dotace na pořízení 

kontejneru k přepravě pěnidla pro Hasičský záchranný 

sbor Ol. kraje.

RZ/19/0025

2806
zdroj k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
2 263 900,00

Navýšení rozpočtované položky REZERVA k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO. Přesun z odboru cestovního ruchu 

a sportu.

RZ/19/0034

2806
zdroj k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-26 024 510,00

Užítí REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - 

účelově určeno na : -  Vodovod Pomoraví, svazek obcí, 

jako investiční podíl na realizaci vodovodního řadu G 

realizovaného Vodovodem Pomoraví 2,6 mil. Kč; vodní tok 

Adamova v k.ú. Olomouc - Droždín - oprava potrubí v 

kritickém  stavu ( statické narušení ) 1,9 mil. Kč; ZŠ 

Gorkého - vnik odborných učeben pro polytechnické 

vzdělávání 7mil. Kč; Povodí Moravy s.p. - investiční 

transfer na realizaci protipovodňových opatření v rámci 

akce "Morava,Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa 

B" 14 524 510,00 Kč.                                                              

RZ/19/0048

-25 160 610,00

-

5172

Junák - český skaut, 

okres Olomouc, Holická 

19, z. s.

3421
Využití volného času dětí 

a mládeže
5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00

Projekt Okresní skautský sraz, -  materiál, služby, mzdové 

náklady
RZ/19/0053

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na své schůzi dne 26.4.2019 rozpočtové změny roku 2019. 
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

6352

BEACPP4OK o.p.s. (dříve 

BEA 4 junior, o.p.s., 

START podnikání, o.p.s.)

3299
Ostatní záležitosti 

vzdělávání
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

10 000,00

Projekt Podpora podnikavosti a moderních forem 

vzdělávání v Olomouckém kraji - materiál, služby, 

cestovné

RZ/19/0053

7448
 DOTACE - individuální 

projekty
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-20 000,00
Rozdělení dotací v oblasti Individuální dotace v oblasti 

školství na jednání RMO 23.4.2019
RZ/19/0053

0,00

-

4234 Tyfloservis, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

110 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Tyfloservis, o. p. s. (projekt 

"Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých").

RZ/19/0051

4233 TyfloCentrum, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

230 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

(projekt "Sociálně aktivizační služby pro osoby se 

zrakovým znevýhodněním" - 90 tis. Kč, projekt "Odborné 

sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením" - 

40 tis. Kč, projekt "Sociální rehabilitace zaměřená na 

pracovní uplatnění pro osoby se zrakovým 

znevýhodněním" - 100 tis. Kč).

RZ/19/0051

4242

Středisko rané péče 

SPRP, Střední 

Novosadská

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 560 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Středisko rané péče SPRP, 

pobočka Olomouc (projekt "Raná péče pro rodiny s dětmi 

s tělesným, mentálním a kombinovanýmn postižením, 

včetně dětí s PAS na Olomoucku 2019" - 240 tis. Kč, 

projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na 

Olomoucku 2019" - 120 tis. Kč, projekt "Raná péče pro 

rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením 

na Olomoucku 2019" - 200 tis. Kč).

RZ/19/0051

4248 SPOLU Olomouc, z.s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 640 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - SPOLU Olomouc, z.ú. (projekt 

"Osobní asistence 2019" - 200 tis. Kč, projekt "Sociální 

rehabilitace 2019" - 160 tis. Kč, projekt "Aktivizační a 

rozvojové programy 2019" - 280 tis. Kč).

RZ/19/0051

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

4239
Spolek Trend vozíčkářů 

Ol. 
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 470 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

(projekt "Rozvoj služeb vozíčkářům" - 310 tis. Kč, projekt 

"NEKUK-Nevíš kudy kam-odborné poradenství a půjčovna 

kompenzačních pomůcek" - 60 tis. Kč, projekt "Sociální 

rehabilitace ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc" - 100 tis. 

Kč).

RZ/19/0051

5967
Společnost Podané ruce, 

o. p. s. 
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

830 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Společnost Podané ruce o. p. s. 

(projekt "Kontaktní centrum v Olomouci" - 220 tis. Kč, 

projekt "Terénní programy v Olomouci" - 160 tis. Kč, 

projekt "Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci" - 

50 tis. Kč, projekt "Centrum komplexní péče v 

Olomouckém kraji:práce s uživateli návykových látek a 

jejich blízkými" - 160 tis. Kč, projekt "NZDM v Olomouci-

ROMANODROM" - 120 tis. Kč, projekt "Program Práce s 

klienty v konfliktu se zákonem" - 120 tis. Kč).

RZ/19/0051

4249

Společenství Romů na 

Moravě Romano 

jekhetaniben pre Morava

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Společenství Romů na Moravě 

(projekt "TP SRNM Olomouc" - 50 tis. Kč, projekt "NZDM 

SRNM Olomouc 2019" - 50 tis. Kč).

RZ/19/0051

4238 Pro Vás, z.s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Pro Vás, z.s. (projekt "NZDM klub 

Zóna").

RZ/19/0051

4251

Poradna pro 

občanství/Občanská a 

lidská práva, z. s.

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 180 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Poradna  pro občanství/Občanská a 

lidská práva, z.s. (projekt "Terénní programy Návrat do 

společnosti" - 90 tis. Kč, projekt "Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi Návrat dítěte do rodiny" - 90 tis. 

Kč).

RZ/19/0051

4789

Pomadol s. r. o. - projekt 

"Terénní pečovatelská 

služba Pomadol s. r. o."

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

250 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - POMADOL, s.r.o. (projekt 

"Pečovatelská služba 2019").

RZ/19/0051

4254 P-centrum, spolek 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 080 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - P-centrum, spolek (projekt "P-

centrum-doléčovací centrum" - 360 tis. Kč, projekt 

"Rodinné centrum U Mloka" - 550 tis. Kč, projekt "P-

centrum-poradna pro alkoholové a jiné závislosti" - 170 tis. 

Kč).

RZ/19/0051
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

5968 Pamatováček, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

150 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Pamatováček, o. p. s. (projekt 

"Pamatováček-denní stacionář 2019").

RZ/19/0051

4240 Oblastní unie neslyšících 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 195 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Oblastní unie neslyšících, z. s. 

(projekt "Odborné sociální poradenství pro osoby se 

sluchovým postižením" - 45 tis. Kč, projekt "Tlumočnické 

služby pro osoby se sluchovým postižením" - 50 tis. Kč, 

projekt "Sociálně aktivizační služby pro osoby se 

sluchovým postižením" - 60 tis. Kč, projekt "Sociální 

rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením" - 40 tis. 

Kč).

RZ/19/0051

5969 Mana, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

340 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Společnost Mana, o. p. s. (projekt 

"Centrum psychosociální rehabilitace" - 200 tis. Kč, projekt 

"Psychosociální terénní služby" - 140 tis. Kč).

RZ/19/0051

4235 Maltézská pomoc, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

690 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Maltézská pomoc, o. p. s. (projekt 

"Rozvoj a zkvalitňování osobní asistence v Olomouci" - 

400 tis. Kč, projekt "Zabezpečení a rozvoj SAS pro rodiny 

s dětmi" - 220 tis. Kč, projekt "Zabezpečení a rozvoj SAS 

pro seniory a osoby se ZP" - 70 tis. Kč).

RZ/19/0051

5966 JITRO Olomouc, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

480 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - JITRO Olomouc, o. p. s. (projekt 

"JITRO-zajištění služeb a provozu denního stacionáře" - 

420 tis. Kč, projekt "JITRO-zajištění provozu chráněného 

bydlení" - 60 tis. Kč).

RZ/19/0051

4247
Jdeme Autistům Naproti 

z.s.
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 360 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Jdeme Autistům Naproti z. s. 

(projekt "Raná péče JAN 2019" - 280 tis. Kč, projekt 

"Sociální rehabilitace JAN 2019" - 80 tis. Kč).

RZ/19/0051

4241 InternetPoradna.cz 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 335 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Z.s. InternetPoradna.cz (projekt 

"Zajištění telefonické krizové pomoci v Olomouci v roce 

2019" - 150 tis. Kč, projekt "Poskytování služby sociální 

rehabilitace Restart 2019" - 85 tis. Kč, projekt 

"Poskytování dluhového poradenství pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory v Olomouci" - 100 tis. 

Kč).

RZ/19/0051
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

4258 Charita Olomouc 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
3 730 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Charita Olomouc (projekt "Dům sv. 

Vincence" - 130 tis. Kč, projekt "Podpora samostatného 

bydlení" - 80 tis. Kč, projekt "Sociálně terapeutická dílna" - 

100 tis. Kč, projekt "Dluhová poradna" - 80 tis. Kč, projekt 

"Krizová pomoc" - 200 tis. Kč, projekt "Charitní 

pečovatelská služba" - 980 tis. Kč, projekt "Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi" - 120 tis. Kč, projekt 

"NZDM-klub Khamoro" - 190 tis. Kč, projekt "Noclehárna 

pro muže" - 200 tis. Kč, projekt "Noclehárna pro ženy" - 80 

tis. Kč, projekt "Nízkoprahové denní centrum" - 650 tis. Kč, 

projekt "Terénní program pro lidi bez domova" - 280 tis. 

Kč, projekt "Domov sv. Anežky-pečovatelská služba pro 

lidi bez domova" - 150 tis. Kč, projekt "Azylový dům pro 

muže" - 90 tis. Kč, projekt "Azylový dům pro ženy" - 50 tis. 

Kč, projekt "Domov sv. Anežky-azylový dům pro osoby se 

sníženou soběstačností" - 350 tis. Kč).

RZ/19/0051

1740 Hospic Sv. Kopeček 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
1 300 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Hospic na Svatém Kopečku (projekt 

"Hospic na Svatém Kopečku").

RZ/19/0051

7170
DROM, romské středisko, 

příspěvková org.
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5339

Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
55 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - DROM, romské středisko (projekt 

"Zdravotně sociální pomoc v Olomouci").

RZ/19/0051

3903

Diakonie ČCE - středisko 

v Sobotíně, církevní práv. 

os.

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
50 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Diakonie ČCE-středisko v Sobotíně 

(projekt "Každý krok může změnit směr, kterým se vydáš-

DPC Olomouc").

RZ/19/0051

5964 DC 90, o. p. s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

150 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - DC 90 o. p. s. (projekt "Denní 

stacionář DC 90 o.p.s.").

RZ/19/0051

4232 Člověk v tísni, o. p. s 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

230 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Člověk v tísni, o. p. s. (projekt 

"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2019" - 140 

tis. Kč, projekt "Pomoc předluženým 2019" - 90 tis. Kč).

RZ/19/0051
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

4256

Českomoravská provincie 

Kongregace sester 

premonstrátek, Sv. 

Kopeček

4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
180 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Českomoravská provincie 

Kongregace sester premonstrátek (projekt "Domov 

svatého Norberta 2019").

RZ/19/0051

5963
Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o. p. s. 
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

50 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí do 50 tis. Kč - Centrum pro dětský sluch Tamtam, 

o. p. s. (projekt "Raná péče pro Moravu a Slezsko").

RZ/19/0051

5014 Bílý kruh bezpečí, z.s. 4359
Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí nad 50 tis. Kč - Bílý kruh bezpečí, z.s. (projekt 

"Služby obětem trestné činnosti v roce 2019").

RZ/19/0051

1732
 DOTACE dle RMO - 

sociální služby
4359

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-12 950 000,00

Dotace v oblasti sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým subjektům u 

žádostí nad 50 tis. Kč.

RZ/19/0051

0,00

-

9149

Vodovod Pomoraví, 

svazek obcí - investiční 

podíl na realizaci 

vodovodního řadu G

2310 Pitná voda 6313

Investiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

2 600 000,00

"Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční podíl na 

realizaci vodovodního řadu G". SMOl je členem svazku, 

ten schválil  na valné hromadě pro jednotlivé obce 

investiční podíly v poměru počtu osob napojených na VP v 

době založení svazku  na dofinancování vodovodního řadu 

G, realizovaného Vodovodem Pomoraví  (náklady ve výši  

52 728 tis. Kč) - podmínkou zahájení inv. akce je 

poskytnutí státní dotace ve výši 65%.

RZ/19/0048

9126

Povodí Moravy s. p. - 

dotace na akci "Morava, 

Olomouc - zvýšení 

kapacity koryta II. etapa 

B"

2331

Úpravy 

vodohospodářsky 

významných a 

vodárenských toků

6313

Investiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

14 524 510,00

Povodí Moravy s. p. - rozpočtovaná položka je účelově 

určena k realizaci protipovodňových opatření v rámci 

stavební akce "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta 

II. etapa B".

RZ/19/0048

17 124 510,00

-

1280
PETARDA 

PRODUCTION, a. s. 
3319 Ostatní záležitosti kultury 5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

130 000,00

PETARDA PRODUCTION a.s. - Rok Rudolfa Jana - 

výstava o arcibiskupovi Rudolfu Janovi v historické 

oranžerii ve Smetanových sadech, v rámci oslav 200. 

výročí jmenování olomouckým arcibiskupem.

RZ/19/0053

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Název inv.střediska : Odbor kultury

Mgr. Radka Piskačová  vedoucí  odboru kultury  
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Číslo prvku Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

1281
 DOTACE - celková 

položka
3319 Ostatní záležitosti kultury 5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-130 000,00 Rozpuštění všeobecného prvku - dotace kultura. RZ/19/0053

0,00

3069
Výstaviště FLORA 

Olomouc, a. s.
2143 Cestovní ruch 5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

3 000 000,00

Výstaviště FLORA Olomouc, a. s. - finanční částka je 

účelově určena na pokrytí nákladů pro realizaci expozic 

všech etap zahradnické výstavy Flora, převážně na 

realizaci centrálních expozic v pavilonu A.

RZ/19/0039

8943

SNO, a.s. OVS org. 1670 

provoz a údržba Androva 

stadionu, Zimního 

stadionu a smluvní 

odměna

3419 Ostatní sportovní činnost 5169 Nákup ostatních služeb -7 600 000,00

Snížení rozpočtovaných prostředků na základě uzavřené 

smlouvy s SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. o nájmu  k 

zajištění provozu, údržby a oprav Androva stadionu 

(platnost k 1. 4. 2019). Navýšení rezervy - odbor 

ekonomický  2 263 900,00 Kč

RZ/19/0034

9125
SK Olomouc SIGMA MŽ, 

z. s. - Andrův stadion
3412

Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
5169 Nákup ostatních služeb 5 336 100,00

SK Olomouc SIGMA MŽ, z. s. - finanční prostředky jsou 

smluvně účelově určeny jako předmět nájmu k zajištění 

řádného provozu, údržby, oprav  a rozvoje  Androva 

stadionu (platnost od 1. 4. 2019).

RZ/19/0034

9152
Římskokatolická farnost 

sv. Štěpána
2143 Cestovní ruch 5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
500 000,00

Římskokatolická farnost sv. Štěpána, Olomouc - 

rozpočtovaná položka je určena na restaurování 

pohřebních schrán olomouckých přemyslovců.

RZ/19/0049

9151
Římskokatolická farnost 

sv. Mořice Olomouc
2143 Cestovní ruch 5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
500 000,00

Římskokatolická farnost sv. Mořice Olomouc - revitalizace 

kostela sv. Mořice.
RZ/19/0049

9150
Římskokatolická farnost 

sv. Michala Olomouc 
2143 Cestovní ruch 5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
2 100 000,00

 Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc - 

restaurování interiéru chrámu sv. Michala - střední kopule.
RZ/19/0049

9153
Římskokatolická farnost 

Olomouc Nové Sady
2143 Cestovní ruch 5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
400 000,00

Římskokatolická farnost Olomouc Nové Sady - 

rekonstrukce kaple neposkvrněného početí Panny Marie 

na Povelu.

RZ/19/0049

8922 rezerva 2191

Mezinárodní spolupráce 

v průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5909
Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-3 000 000,00

Přesun finančních prostředků z  rozpočtované položky, 

která byla ve schváleném rozpočtu alokována jako rezerva 

na rozvoj výstavnictví.

RZ/19/0039

5307
Metropolitní kapitula u sv. 

Václava
2143 Cestovní ruch 5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
1 000 000,00

Metropolitní kapitula u sv. Václava, Olomouc - 

rozpočtovaná položky je určena na revitalizaci kaple sv. 

Anny.

RZ/19/0049

8598
Katedra společenských 

věd, Pedagog. fakulta UP
2143 Cestovní ruch 5332

Neinvestiční transfery vysokým 

školám
90 000,00

Katedra společenských věd, Pedagog. fakulta UP - 

Mobilní aplikace Moje Olomouc.
RZ/19/0051

Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu a sportu

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu
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1221   DOTACE v oblasti CR 2143 Cestovní ruch 5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-90 000,00 Rozpuštění všeobecného prvku - dotace cestovní ruch. RZ/19/0051

2 236 100,00

-

8942
stavební úpravy památek 

na území města
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

-4 500 000,00
Snížení rozpočtované položky - účelově určeno na 

rekonstrukce a restaurování významných památek.
RZ/19/0049

-4 500 000,00

-

8985

Adamovka, ul. Jesenická, 

Droždín - oprava 

zatrubnění

2333
Úpravy drobných 

vodních toků
5171 Opravy a udržování 1 900 000,00

Navýšení rozpočtované položky - vodní tok Adamova v k. 

ú. Olomouc - Droždín - kritický stav potrubí (statické 

narušení) - v rozpočtu schváleno 2,1 mil. Kč - cenová 

nabídka veřejné zakázky ve výši 4 mil. Kč - oprava je 

nutná ihned.

RZ/19/0048

1 900 000,00

-

9131

Zdravotnická záchranná 

služba Olomouckého 

kraje, příspěvková 

organizace

5599

Ostatní záležitosti 

požární ochrany a 

integrovaného 

záchranného systému

5339
Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
90 000,00

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, 

příspěvková organizace - ZZSOK - obměna lineárních 

dávkovačů pro výjezdové skupiny ZZS OK. 
RZ/19/0051

9115

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje 

(požární stanice 

Olomouc)

5511
Požární ochrana - 

profesionální část
6331

Investiční transfery státnímu 

rozpočtu
1 400 000,00

Dotace na pořízení kontejneru k přepravě pěnidla pro 

Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, požární stanice - 

celkové pořizovací náklady činní 1,9 mil. Kč.

RZ/19/0025

5845
Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje
5511

Požární ochrana - 

profesionální část
5311

Neinvestiční transfery státnímu 

rozpočtu
90 000,00

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - vzdělávání 

osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany 

obyvatelstva a integrovaného záchranného systému - 

informační materiály, požární hlásiče a detektory plynů, 

které budou hasiči instalovány do vytipovaných bytů. 

RZ/19/0051

5752
 DOTACE - celková 

položka
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům -180 000,00

Přerozdělení z celkové rozpočtované položky  na 

jednotlivé subjekty.
RZ/19/0051

1 400 000,00

V Olomouci dne 3.5.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Název inv.střediska : Odbor památkové péče
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