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-

7547
Podpora společensko-prospěšných 

projektů 
6171 Činnost místní správy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -135 000,00

Podpora společensko-prospěšných projektů. Přesun na odbor 

sociálních věcí.
RZ/19/0087

1238 org. 2511 materiál 2141 Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 482,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků z 

prodeje kelímků na akcích města (Svátky města, Divadelní Flora 

   Olomouc, akce KMČ Řepčín).

RZ/19/0081

1035 TV Morava,  ZZIP 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb 72 600,00

Navýšení finančních prostředků účelově určených na výrobu 20 

minutového dokumentu o olomouckém orloji, dokument vyrobí 

společnost ZZIP s. r. o. (přesun z odboru investic).

RZ/19/0084

4683 org. 2511 DHDM 2141 Vnitřní obchod 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 400,00

Navýšení finančních prostředků účelově určených na nákup 

televizoru, který bude umístěn v Edelmanově paláci ve výloze - 

promítání dokumentu o olomouckém orloji (přesun z odboru 

investic).

RZ/19/0084

-30 518,00

-

5481
Chomoutov - autobusová točna a 

zastávka, org. 25482
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 176 000,00

Částka je potřebná na uzavření dodatku ke smlouvě, který se týká 

aktualizace projektové dokumentace (ve stupních DUR, DSP a 

DPS).

RZ/19/0084

8975

L10 - lávka pro pěší přes řeku 

Bystřici ke Kaštanové ulici, org. 

25964

2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -176 000,00

V letošním roce bude dle SOD placena pouze projektová 

dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti.
RZ/19/0084

8469
Hraniční ulice koordinovaný tah, 

SSZ, org. 25887
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 58 000,00

Částka je potřebná na zpracování projektové dokumentace 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie.

RZ/19/0084

8633
Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 

25895
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 21 000,00

Částka je potřebná na zpracování PD překládky sítě 

elektronických komunikací.
RZ/19/0084

8427
Raisova - rekonstrukce 

komunikace, org. 25047
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -79 000,00

V prosinci 2018 proběhla fakturace za zpracování DPS, přičemž 

byla tato částka zahrnuta v plánu na letošní rok.
RZ/19/0084

8984 Pevné stání plavidel, org. 15972 2239
Ostatní záležitosti 

vnitrozemské plavby
6121 Budovy, haly a stavby -2 500 000,00

Snížení finančních prostředků - účelově určeno na vykrytí akce  

"ZŠ  Heyrovského - odborné učebny". (cenová nabídka na 

realizaci akce "Pevné stání plavidel byla dvakrát vyšší, než se 

předpokládalo v plánu a z tohoto důvodu vedení města upustilo od 

realizace této akce v tomto roce. 

RZ/19/0084

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

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -2 900 000,00

Převod finančních prostředků na akce Huzovský most, Most u 

hájovny, Grygov lesní školka - elektrická přípojka dle důvodové 

zprávy schválené na RMO dne 15.7.2019. Akci "Lesní cesta u 

Hájenky" si realizují Lesy Města Olomouce a.s.

RZ/19/0085

9223
Grygov lesní školka - elektrická 

přípojka , org. 25995
1039

Ostatní záležitosti lesního 

hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 Částka určena na zpracování PD. RZ/19/0085

7648 Huzovský most, org. 15677 1039
Ostatní záležitosti lesního 

hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00

Částka určena na realizaci akce. Důvodem je havarijní stav 

Huzovského mostu. 
RZ/19/0085

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 15.7.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

1



Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

8755 Most U hájovny, org. 25938 1039
Ostatní záležitosti lesního 

hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 Částka určena na zpracování PD. RZ/19/0085

9220
Park Malého Noe - sportoviště, org. 

35989
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 289 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9221 Kmochova - dětské hřiště 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9222 Park Malého Noe - sportoviště 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

8391 Tomkova – opěrná zeď 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 315 000,00

Cena za uložení materiálu na skládku a odvozová vzdálenost a 

množství demolovaného materiálu byly vyšší, než bylo 

předpokládáno v rozpočtu.

RZ/19/0084

7012 Svornosti - předávací stanice 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb -90 000,00

Akce "Svornosti - předávací stanice" byla zaplacena na konci roku 

2018.
RZ/19/0084

9214
Kmochova - dětské hřiště, org. 

15987
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 224 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9218
Kmochova - dětské hřiště, org. 

35987
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 387 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9216
Park Malého Noe - sportoviště, org. 

15989
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 305 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

8968
ZŠ Heyrovského - odborné učebny, 

org. 15949
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 106 440,75

Navýšení finančních prostředků na akci. Požadavek je třeba vykrýt 

z důvodu podpisu SOD.
RZ/19/0084

8367
Erenburgova – rekonstrukce 

komunikace a inž. sítí, org.15788
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -315 000,00

Realizace akce byla vysoutěžena za menší částku, než se  

předpokládalo.
RZ/19/0084

2620 Dětská hřiště, org. 14957 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby -2 345 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na realizaci 

dětských hřišť v lokalitách V Hlinkách, Černovír, Kmochova a park 

Malého Noe.

RZ/19/0084

9215

V Hlinkách, Tabulový Vrch II. - 

dětské hřiště a sportoviště, org. 

15988

3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 146 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9219

V Hlinkách, Tabulový Vrch II. - 

dětské hřiště a sportoviště, org. 

35988

3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 265 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9213
Černovír II.- dětské hřiště, org. 

15986
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 347 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

9217
Černovír II.- dětské hřiště, org. 

35986
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 321 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na jednotlivá 

hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových položek.
RZ/19/0084

-2 483 559,25

-

1171 nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné -114 043,00
Finanční prostředky budou použity na částečnou opravu 

havarijního stavu letištní dráhy.
RZ/19/0084

1156 org. 800  opravy - letiště Neředín 2251 Letiště 5171 Opravy a udržování 114 043,00
Finanční prostředky budou použity na částečnou opravu 

havarijního stavu letištní dráhy.
RZ/19/0084

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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1872

OVS org. 2672 dopr. obsl. Veolia 

(od 1.7.2013 změna obchodního 

jména na ARRIVA MORAVA a.s.)

2292
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -500 000,00

Přesun finančních prostředků na možné vícepráce v souvislosti s 

již vysoutěženými akcemi (Myslbekova, Olomouc - chodník, 

Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví 

ul. Palackého).

RZ/19/0084

1874 OVS org. 2674 dopr. obsl. ostatní 2292
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -374 534,00

Přesun finančních prostředků na možné vícepráce v souvislosti s 

již vysoutěženými akcemi (Myslbekova, Olomouc - chodník, 

Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví 

ul. Palackého).

RZ/19/0084

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 2 135 371,84

Navýšení finančních prostředků ve výši 874 534,00 Kč na možné 

vícepráce v souvislosti s již vysoutěženými akcemi (Myslbekova, 

Olomouc - chodník, Oprava kolejového rozvětvení Náměstí 

Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého). Přesun finančních 

prostředků ve výši 1 260 837,84 Kč z oddělení komisí městských 

částí a detašovaných pracovišť -Estetizace - KMČ 5, KMČ 22, 

KMČ 13, KMČ 24, KMČ 7, KMČ 15 - chodníky.

RZ/19/0084

6351
DHDM - pořízení mobiliáře - stojany 

na kola pro cyklisty
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 867,10 Estetizace - KMČ 1 - lavičky. RZ/19/0084

1 291 704,94

-

6215 Cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 139 490,83
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku 

dotace na volbu prezidenta.
RZ/19/0081

7329
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

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

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na zabezpečení akceschopnosti jednotek 

sborů dobrovolných hasičů.

RZ/19/0081

7031
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
1 679,10 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7030
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
9 514,90 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

  práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7032
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - soc. zab
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
2 379,15 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7033
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - soc. zab
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
419,85 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7034
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
855,95 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7035
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - zdrav. poj. 
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
151,05 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu 

práce ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
-1 861 575,00

Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci:                                           

a) MPSV ČR na výkon soc. práce (1 538 666,00 Kč),                                          

b) Olomouckého kraje (225 740,00 Kč)                                                                     

c)  města Přerov (97 169,00 Kč) na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

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
1 538 666,00 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 2019.

RZ/19/0081

6961
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce zdrav. poj. 
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
138 480,00 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 2019.

RZ/19/0081

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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3981 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
225 740,00 13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb 

  na území Olomouckého kraje v roce 2019.

RZ/19/0081

3983 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
20 317,00 13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb 

na území Olomouckého kraje v roce 2019.

RZ/19/0081

3982 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
56 435,00 13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb 

  na území Olomouckého kraje v roce 2019.

RZ/19/0081

3984 ÚZ 13305 MPSV ČR noclehárna 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 948,00 13305

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb 

  na území Olomouckého kraje v roce 2019.

RZ/19/0081

8197

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - platy

6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
97 169,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

   integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

8198

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - soc. poj.

6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
24 293,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

8199

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - zdrav. poj. 

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
8 096,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

5744 ÚZ 13010 platy 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
105 808,77 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků na odbor kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů pracovníků odboru sociálních věcí zabývajících se danou 

agendou.

RZ/19/0084

5745 ÚZ 13010 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
26 453,17 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků na odbor kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů pracovníků odboru sociálních věcí zabývajících se danou 

agendou.

RZ/19/0084

5746 ÚZ 13010 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
9 522,53 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků na odbor kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů pracovníků odboru sociálních věcí zabývajících se danou 

agendou.

RZ/19/0084

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
-465 395,00

Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci:                                           

a) MPSV ČR na výkon soc. práce (384 667,00 Kč),                                             

b) Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb (56 435,00 

Kč)      c) dotace města Přerov  (24 293,00 Kč) základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
-166 893,00

Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci:                                           

a) MPSV ČR na výkon soc. práce (138 480,00 Kč)                                           

b) Olomouckého kraje na zajištění soc. služeb (20 370,00 Kč)                       

c) dotace města Přerov ( 8 096,00 Kč)základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

1550 povinné poj. na úraz. poj. 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění -948,00
Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci Olomouckého 

kraje na zajištění sociálních služeb.
RZ/19/0081

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
384 667,00 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 2019.

RZ/19/0081

446 275,30
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-

8780
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. 

Kopeček (Dvorského) - ÚZ 00510
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
10 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého 

kraje, účelově určené pro Základní a mateřskou školu Olomouc 

  Dvorského na projekt "Zvelebení školních zahrad".

RZ/19/0081

8256
org. 1540 neinv. přísp. MŠ 

Zeyerova - ÚZ 00510
3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
15 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého 

kraje, účelově určené pro MŠ Zeyerova na projekt "Živá voda pro 

    školky".

RZ/19/0081

1399 org. 500 stř. rozvozu stravy  opravy 3141 Školní stravování 5171 Opravy a udržování 91 529,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění České pojišťovny a. s., za škodu  na služebním vozidle 

odboru školství oddělení střediska stravy v majetku města . 

Pojistné plnění bude použito na úhradu faktury za opravu tohoto 

  vozidla.

RZ/19/0081

9209

ÚZ 14032 PPK - projekt Školní 

hřiště pro veřejnost - zajištění 

kamerami (Program prevence 

kriminality)

3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci 

  Programu prevence kriminality na rok 2019.

RZ/19/0081

7792 Fond pomoci olomouckým dětem 3113 Základní školy 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

společnosti SIWATEC, a. s. na činnost Fondu pomoci 

     olomouckým dětem.

RZ/19/0081

9212
ZŠ Heyrovského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 2 393 559,25

Převod z odboru investic na odbor školství na úhradu IT vybavení  

a učebních pomůcek v rámci akce "ZŠ Heyrovského - odborné 

učebny".

RZ/19/0084

6043
MŠ Jílová - rekonstrukce 

elektroinstalace
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
1 200 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku MŠ Jílová na 

částečné krytí výdajů za rekonstrukci elektroinstalace v budově 

školy.

RZ/19/0084

1362
org. 1460 neinv. přísp. MŠ I. 

Herrmanna
3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
205 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz MŠ Herrmannova z 

důvodu potřeby částečného krytí výdajů za opravu chodníku v 

areálu MŠ Herrmannova.

RZ/19/0084

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
10 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Svatoplukova 

na krytí  mzdových výdajů - odměny pro  Mgr. Vymětala, ředitele 

organizace, který v rámci celostátního ocenění získal titul "Nejlepší 

učitel  roku 2018".

RZ/19/0084

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -805 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství k 

zajištění výdajů rozpočtově nekrytých MŠ Jílová, MŠ 

Herrmannova, ZŠ a MŠ Svatoplukova a ˇFZŠ Tererovo nám.

RZ/19/0084

1357 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-700 000,00

Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku MŠ Jílová z důvodu 

potřeby krytí výdajů investičního charakteru, tj.  rekonstrukce 

elektroinstalace v budově mateřské školy.

RZ/19/0084

1388 org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Droždín 3117 První stupeň základních škol 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-200 000,00

Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Gagarinova z 

důvodu potřeby krytí výdajů investičního charakteru, tj. zpracování 

projektové dokumentace na  rekonstrukci střechy budovy základní 

školy.

RZ/19/0084

5962
ZŠ Droždín (Gagarinova) - 

rekonstrukce střechy
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
200 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Gagarinova  z 

důvodu potřeby zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci střechy budovy základní školy.

RZ/19/0084

1391
org. 500 stř. rozvozu stravy  nákup 

mat.
3141 Školní stravování 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -16 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí materiálových výdajů od. 

středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních 

výdajů spojených s dovozem stravy některých PO - škol.

RZ/19/0084

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156 Pohonné hmoty a maziva -165 000,00

Jedná se o snížení rozpočtového krytí spotřeby pohonných hmot 

od. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních 

výdajů spojených s dovozem stravy některých PO - škol.

RZ/19/0084

1363
org. 1480 neinv. přísp. MŠ 

Wolkerova
3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-340 000,00

Jedná se o snížení neinvestičního přííspěvku MŠ Wolkerova z 

důvodu potřeby krytí výdajů investičního charakteru.
RZ/19/0084

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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9211

MŠ Wolkerova - zahradní herní 

prvky, studie na výtah stravy pro 

MŠ Mozartova 22

3111 Mateřské školy 6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
340 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku MŠ Wolkerova z 

důvodou potřeby pořízení herních prvků na zrekonstruovanou 

zahradu (310 000,00 Kč) a zpracování studie na zřízení výtahu 

stravy (30 000,00 Kč) pro  MŠ Mozartova 22.

RZ/19/0084

9174
FZŠ Tererovo nám. (ZŠ Helsinská) - 

výroba a montáž posuvné brány
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
16 000,00

Jedná se o investiční příspěvek pro FZŠ Tererovo nám. z důvodu 

potřeby dokrytí investičních výdajů za pořízení posuvné brány ZŠ 

Helsinská.

RZ/19/0084

1378
org. 1320 neinv. přísp. FZŠ 

Tererovo nám.
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
90 000,00

Jedná se o zvýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. 

z důvodu potřeby krytí výdajů za odstranění havárie vody ZŠ 

Tererovo nám. (60 000,00 Kč) a pořízení stojanů na kola pro  ZŠ 

Helsinská (30 000,00 Kč).

RZ/19/0084

1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. 

Kopeček (Dvorského)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
114 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a  MŠ Dvorského z 

důvodu potřeby krytí výdajů za zpevnění příjezdové komunikace 

pro dovoz stravy do MŠ Droždín.

RZ/19/0084

1385
org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Nemilany
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
51 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a  MŠ Nemilany z 

důvodu potřeby krytí výdajů za zpevnění příjezdové komunikace 

pro dovoz stravy do MŠ Slavonín.

RZ/19/0084

7448  DOTACE - individuální projekty 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5221

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným společnostem
-52 000,00 Rozdělení dotací v oblati Individuální dotace v oblasti školství . RZ/19/0087

1457 RC Heřmánek, z.s. 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 Klub pohádkových babiček a dědečků - materiál, služby RZ/19/0087

5171
Junák - český skaut, stř. Žlutý 

kvítek, z. s. 
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
5222 Neinvestiční transfery spolkům 32 000,00 Letní tábory střediska Junáka - materiál, cestovné RZ/19/0087

5363
Regionální unie seniorů, 

Jungmannova 25, Olomouc
3429

Ostatní zájmová činnost a 

rekreace
5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00 Zájezdová činnost unie - cestovné, vstupné RZ/19/0087

2 562 088,25

-

8125

ÚZ 14032 PPK - online poradna 

centra PRVoK - rizikové chování na 

internetu

4379
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální prevence
5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci 

  Programu prevence kriminality na rok 2019.

RZ/19/0081

8124
ÚZ 14032 PPK - Komunitní 

centrum Olomouc
4376

Služby následné péče, 

terapeutické komunity a 

kontaktní centra

5169 Nákup ostatních služeb 34 000,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci 

Programu prevence kriminality na rok 2019.

RZ/19/0081

9210
ÚZ 14032 PPK - Komunitní 

centrum Olomouc
4376

Služby následné péče, 

terapeutické komunity a 

kontaktní centra

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci 

Programu prevence kriminality na rok 2019.

RZ/19/0081

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a manželství
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -141 784,47 13010

Příspěvek na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků na odbor kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů pracovníků odboru sociálních věcí zabývajících se danou 

agendou.

RZ/19/0084

9224 Nadace Malý Noe 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 

podobným organizacím
50 000,00

Žadatelem je Nadace Malý Noe - na koupi benecyklu Max pro 

postiženou Adrianu. Přesun z odboru kancelář primátora.
RZ/19/0087

9225 Žaroská Lucie, f. o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
40 000,00

Žadatelem je Žaroská Lucie, f. o.- na dofinancování speciálního 

zdravotního kočárku pro postiženou Claudii. Přesun z odboru 

kancelář primátora.

RZ/19/0087

9226 Třísková Pavlína, f. o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
45 000,00

Žadatelem je Třísková Pavlína, f. o. - na dofinancování 

mechanického invalidního vozíku. Přesun z odboru kancelář 

primátora.

RZ/19/0087

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 
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3518
 PPK - DOTACE - nespecifikované 

rezervy
5399

Ostatní záležitosti 

bezpečnosti, veřejného 

pořádku

5901 Nespecifikované rezervy -31 000,00
Dotace poskytované v oblasti prevence kriminality - převedení 

finančních prostředků jednotlivým subjektům.
RZ/19/0087

4180
PPK - Mgr. Kamil Kopecký PhD., 

f.o.
4379

Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální prevence
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
15 000,00

Dotace poskytované v oblasti prevence kriminality, převedení 

finančních prostředků jednotlivým subjektům - Mgr. Kamil 

Kopecký, Ph.D. (projekt Profesionální řešení případů Online 

poradny centra PRVOK).

RZ/19/0087

4176

PPK - Společenství Romů na 

Moravě Romano jekhetaniben pre 

Morava

4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 000,00

Dotace poskytované v oblasti prevence kriminality, převedení 

finančních prostředků jednotlivým subjektům - Společenství Romů 

na Moravě (projekt Letní tábor KC SRNM Olomouc).

RZ/19/0087

104 215,53

-

9207

ÚZ 00525 PPK Městská policie - 

rozšíření stacionárního 

kamerového systému, org 30952

5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 00525

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje účelově určené na akci "Modernizace 

   kamerového dohlížecího systému.

RZ/19/0081

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 14 515,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistných 

plnění Generali pojišťovny a. s. a Kooperativa a.s., za škody na 

    majetku města.

RZ/19/0081

1620 DHDM 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 989,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

      plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města.
RZ/19/0081

2106

PPK Městská policie - rozšíření 

stacionárního kamerového 

systému, org. 30952

5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00

Jedná se o účelové navýšení k dofinancování PPK z vlastních 

prostředků - akce Olomouc - rozšíření MKDS- lokalita Dolní 

  náměstí a záznamový server.

RZ/19/0081

4415 PPK projekt Rozšíření MKDS 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -529 600,00

Jedná se o přesun finančních prostředků podílu SMOl na projekty 

prevence kriminality.
RZ/19/0084

4414 PPK projekt Bezpečný senior 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 600,00

Jedná se o úpravu rozpočtované položky - navýšení finančních 

prostředků podílu SMOl na projekt prevence kriminality na nákup 

zvukových dveřních zarážek.

RZ/19/0084

2106

PPK Městská policie - rozšíření 

stacionárního kamerového 

systému, org. 30952

5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00

Jedná se o úpravu rozpočtované položky - navýšení finančních 

prostředků podílu SMOl na projekt prevence kriminality na 

rozšíření MKDS o 2 kamery a nákup nového záznamového 

zařízení.

RZ/19/0084

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování -46 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu dofinancování 

opravy požárních automatických dveří, budova MPO Kateřinská 

23.

RZ/19/0084

8937
Kateřinská - opravy garážových 

vrat budovy MP
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 46 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků z důvodu 

dofinancování opravy požárních automaticých dveří, budova MPO 

Kateřinská 23.

RZ/19/0084

278 504,00

-

8997
Protipovodňová opatření III. etapa, 

org. 25981
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 

majetku
-726 000,00

Finanční prostředky budou použity na krytí veřejné zakázky č. 

19111 -  Multifunkční hala.
RZ/19/0084

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
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prvku
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9185 Multifunkční hala, org. 5993 3636 Územní rozvoj 6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 

majetku
726 000,00

Finanční prostředky budou použity na krytí veřejné zakázky č. 

19111.
RZ/19/0084

0,00

9205
Workoutové hřiště Týneček a 

Topolany, org. 35994
3429

Ostatní zájmová činnost a 

rekreace
6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Estetizace KMČ 26 - workoutové prvky na hřišti. RZ/19/0084

1204

org. 250   DOTACE zpřístupnění 

kostelů v turistické sezóně transfery 

církvím a náboženským 

společnostem

2141 Vnitřní obchod 5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským 

společnostem
-181 240,00 Převod finančních prostředků na akce pořádané SmOl. RZ/19/0084

1216 nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 196 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci BarokOlomouC (150 

000,00 Kč). Navýšení rozpočtované položky z pronájmu stánků na 

akci tvarůžkový festival za účelem dofinancování akcí pořádaných 

odborem (46 000,00 Kč).

RZ/19/0084

1200 org. 250  cestovné 2141 Vnitřní obchod 5173 Cestovné 10 000,00 Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání. RZ/19/0084

3582 org. 250  opravy 2141 Vnitřní obchod 5171 Opravy a udržování 5 240,00 Navýšení fianančních prostředků - kryt CO. RZ/19/0084

1201 org. 250  pohoštění 2141 Vnitřní obchod 5175 Pohoštění 3 000,00 Navýšení finančních prostředků - jednání -  A.T.I.C. RZ/19/0084

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 Navýšení finančních prostředků - výroba banerů a cedulí do IC. RZ/19/0084

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -2 085 704,94 Snížení rozpočtované položky z důvodu estetizace. RZ/19/0084

-1 939 704,94

-

1783 služby 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Estetizace - odpadkové koše (KMČ 1,3,4,7,13,23). RZ/19/0084

1793 org. 1 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 Estetizace KMČ 11 - odstranění pískoviště. RZ/19/0084

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 267 800,00

Navýšení rozpočtové položky  na estetizaci KMČ 14 a KMČ 18 - 

studie (přesun z oddělení komisí městských částí a detašovaných 

pracovišť 217 800,00 Kč). Navýšení rozpočtové položky na 

plánovanou akci "Park - III.etapa, biologický průzkum přesun z 

odboru životního prostředí 50 000,00 Kč).

RZ/19/0084

2288 DHDM 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -375 673,00

Převod finančních prostředků na položku stroje, přístroje a 

zařízení za účelem pořízení specifického herního prvku (kolotoče) 

pro handicapované děti do dětského hřiště v Bezručových Sadech 

a  dřevěnou skluzavku do dětského hřiště při ul. Pplk. Sochora v 

Droždíně.

RZ/19/0084

7165
Dětská hřiště - herní prvky, org. 

35729
3421

Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 375 673,00

Navýšení rozpočtované položky - pořízení specifického herního 

prvku (kolotoče) pro handicapované děti do dětského hřiště v 

Bezručových Sadech a  dřevěnou skluzavku do dětského hřiště 

při ul. Pplk. Sochora v Droždíně.

RZ/19/0084

465 800,00

-

1753 konzultační, porad. a práv. sl. 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -50 000,00

Snížení finančních prostředků na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství z důvodu plánované akce "Park - 

III.etapa, biologický průzkum 2019.(přesun na odbor městské 

zeleně a odpadového hospodářství).

RZ/19/0084

-50 000,00

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

RNDr. Matzenauerová Jana., vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu
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-

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 22 340,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů 

    ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/19/0081

1855 GP, zaměření - služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -271 500,00

Snížení finančních prostředků na opravu a zatěsnění kašny 

Tritonů ve výši 300 000,00 Kč. Navýšení rozpočtované položky na 

estetizaci KMČ 22 - zpracování PD.(přesun z Oddělení komisí 

městských částí a detašovanýc pracovišť ve výši 28 500,00Kč).

RZ/19/0084

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví

5171 Opravy a udržování 549 700,00

Navýšení finančních prostředků na opravu a zatěsnění kašny 

Tritonů ve výši 300 000,00 Kč. Navýšení rozpočtované položky na 

estetizaci - KMČ 10 - oprava oken v kapli, KMČ 3 - schody ke 

kapli, KMČ 17 - restaurování bran (přesun z oddělení komisí 

městských částí a detašovaných pracovišť ve výši 249 700,00 

Kč).

RZ/19/0084

300 540,00

-

8173 ÚZ 00415 DHDM 5519
Ostatní záležitosti požární 

ochrany
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 218 200,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/19/0081

8721
ÚZ 00416 Dopravní automobily, 

org. 35871
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky 200 000,00 00416

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Droždín a Holice.

RZ/19/0081

8171 ÚZ 00415 Opravy a udržování 5519
Ostatní záležitosti požární 

ochrany
5171 Opravy a udržování 86 000,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/19/0081

1937

Konzultace - posudky a výstupy 

region. meteorologie, analýza rizik, 

právní služby

6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -215 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku nákup ost.služeb - pořízení nápojových lahví 

pro prvňáčky města Olomouce, na položku konzultační služby v 

oblasti BOZP a na položku zpracování dat a služby související s 

informačními a komunikačními technologiemi.

RZ/19/0084

3823 Konzult., porad. a právní služby 6171 Zrušeno vyhláškou 452/2011 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00
Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání  v 

oblasti  BOZP, bezpečnostně technické a požární služby.
RZ/19/0084

1939 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00
Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání  - 

pořízení nápojových lahví pro prvňáčky města Olomouce.
RZ/19/0084

6342 Služby zpracování dat 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5168
Zpracování dat a služby související s 

informačními a komunikačními technologiemi
18 000,00

Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání - 

zpracování dat a služby související s informačními a 

komunikačními technologiemi, analogové okruhy a přenosové 

služby MMOl a MPO.

RZ/19/0084

504 200,00

-

8100
Rezerva - obnova 

vodohospodářské infrastruktury 
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly

6121 Budovy, haly a stavby 2 348 068,30

Posílení rezervy je umožněno zapojením pokuty f.CS21 Nextnet 

s.r.o.za nedodržení smluvních podmínek v rámci zajištění 

technické podpory v době konání voleb do Evropského 

parlamentu (17 500,00 Kč), vratky pokuty od Celního úřadu pro 

Jihomoravský kraj v rámci akce Dolní náměstí - rekonstrukce (300 

000,00 Kč) a vratky přeplatku za porušení rozpočtové kázně v 

rámci akce "Výzva 09"z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj       

(2 030 568,30 Kč).

RZ/19/0081

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany
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8953
Blanická ulice - rekonstrukce 

kanalizace, org. 15874
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly

6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00
Částka určena na pokrytí rozdílu mezi předpokládanými náklady a 

náklady podle rozpočtu a to včetně výkonu funkce TDS.
RZ/19/0084

8385
Smetanova ulice – rek. kanalizace 

a vodovodu, org. 15698
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly

6121 Budovy, haly a stavby -996 500,00 Akce je již ukončena a zrealizována. RZ/19/0084

8387
Barákova ulice - rekonstrukce stoky 

Gve, org. 15706
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly

6121 Budovy, haly a stavby -218 500,00 Akce je již ukončena a zrealizována. RZ/19/0084

8952 ČOV - sušárna kalů, org. 15877 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání s 

kaly

6121 Budovy, haly a stavby -1 285 000,00
Předpokládá se, že v letošním roce proběhne pouze výběrové 

řízení a zahájení akce, tudíž nedojde k vyčerpání celé částky.
RZ/19/0084

2 348 068,30

-

8175
ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro 

Moravské divadlo Olomouc
3311 Divadelní činnost 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
300 000,00 00555

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené  na částečnou úhradu 

výdajů na akci "30. výročí sametové revoluce" (100 tis.Kč), na 

částečnou úhradu výdajů na akci "Balet Giselle (100 tis. Kč) a na 

akci Moravské divadelní léto 2019"(100 tis.Kč).

RZ/19/0081

4492

ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na 

projekt "Veřejné informační služby 

knihoven"

3314 Činnosti knihovnické 6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
850 000,00 34544

Poskytnutí investičního transferu je umožněno zapojením dotace 

MK ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce na projekt 

     "Veřejné informační služby knihoven - VISK3".

RZ/19/0081

6106
ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na 

"Mezinárodní varhanní festival"
3312 Hudební činnost 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
70 000,00 34070

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii 

     Olomouc na projekt "Mezinárodní varhanní festival Olomouc".

RZ/19/0081

8774
ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravské divadlo Olomouc
3311 Divadelní činnost 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
2 000 000,00 00610

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na regionální činnost 

  v roce 2019.

RZ/19/0081

8775

ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii Olomouc - 

Mezinárodní varhanní festival 

Olomouc 

3312 Hudební činnost 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
2 200 000,00 00610

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na Mezinárodní 

varhanní festival 350 tis. Kč, celoroční uměleckou činnost 1 000 

  tis. Kč a na koncerty ve městech Olomouckého kraje 850 tis. Kč.

RZ/19/0081

5 420 000,00

-

2458 nahodilé příjmy 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 000,00
Jedná se o zapojení přijaté vratky pokuty od Celního úřadu pro 

Jihomoravský kraj v rámci akce Dolní náměstí - rekonstrukce.
RZ/19/0081

5711
Pokuta odboru informatiky a Smart 

City
6171 Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 048 068,30

Jedná se o zapojení smluvní pokuty f. CS21 Nextnet s.r.o.za 

nedodržení smluvních podmínek v rámci zajištění technické 

podpory v době konání voleb do Evropského parlamentu (17 

500,00 Kč) a vratky přeplatku za porušení rozpočtové kázně v 

rámci akce "Výzva 09" z Finančního úřadu Olomoucký kraj (2 030 

  568,30 Kč) za nedodržení smluvních podmínek.

RZ/19/0081

2225 doplatky dotací za volby 6402
Finanční vypořádání 

minulých let
2222

Ostatní příjmy z finančního vypořádání 

předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
139 490,83   Jedná se o zapojení  doplatku dotace na volbu prezidenta. RZ/19/0081

7303
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a JPO III
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
150 000,00 14004

Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově určené na 

  zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/19/0081

9206

ÚZ 00525 Olomoucký kraj na 

projekt " Rozšíření stacionárního 

kamerového systému"

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 00525

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

na částečnou úhradu výdajů na projekt "Modernizace kamerového 

    dohlížecího systému" .

RZ/19/0081

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

7028
ÚZ 1045 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
12 750,00 5 13013

Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na 

  operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

7549
ÚZ 00415 Olomoucký kraj na 

úhradu nákladů na vybavení JSDH
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 304 200,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/19/0081

7404

ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii Olomouc a 

Moravské divadlo Olomouc

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 00555

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

pro Moravské divadlo Olomouc na částečnou úhradu výdajů na 

akci "30. výročí sametové revoluce"(100 tis.Kč), na akci "Balet 

Giselle" (100 tis.Kč) a na akci "Moravské divadelní léto 2019" (100 

    tis.Kč).

RZ/19/0081

7412

ÚZ 00510 Olomoucký kraj na 

"Program na podporu 

environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Ol. kraji"

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 00510

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

pro MŠ Zeyerova na projekt "Živá voda pro školky" (15 tis.Kč) a 

Základní a mateřskou školu Olomouc Dvorského na projekt 

  "Zvelebení školních zahrad" (10 tis.Kč).

RZ/19/0081

7029
ÚZ 1041 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
2 250,00 1 13013

Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na 

operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0081

8720
ÚZ 00416 Olomoucký kraj na 

úhradu nákladů na vybavení JSDH
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 00416

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Droždín a 

   Holice.

RZ/19/0081

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 91 529,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za 

škodu na služebním vozidle odboru školství oddělení střediska 

    stravy.

RZ/19/0081

9199

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "MŠ Roosveltova -  

rozšíření kapacit"

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
416 059,10 5 17016

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  

"MŠ Roosveltova - rozšíření kapacit" fond 149. Dotace byla 

poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur 

  proběhly v roce 2018, promítne se pouze v cash-flow.

RZ/19/0081

9200

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "MŠ Roosveltova -  

rozšíření kapacit"

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
24 474,07 1 17015

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  

"MŠ Roosveltova - rozšíření kapacit" fond 149. Dotace byla 

poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur 

   proběhly v roce 2018, promítne se pouze v cash-flow.

RZ/19/0081

9104

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na 

projekt "MŠ Roosveltova -  

rozšíření kapacit", 

4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
10 207 553,40 5 17969

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  

"MŠ Roosveltova - rozšíření kapacit" fond 149. Dotace byla 

poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur 

   proběhly v roce 2018, promítne se pouze v cash-flow.

RZ/19/0081

9105

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na 

projekt "MŠ Roosveltova -  

rozšíření kapacit"

4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
600 444,32 1 17968

Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  

"MŠ Roosveltova - rozšíření kapacit" fond 149. Dotace byla 

poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur 

   proběhly v roce 2018, promítne se pouze v cash-flow.

RZ/19/0081

6906
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
2 061 813,00 13015

Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na výkon 

sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro 

    rok 2019.

RZ/19/0081

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na 

zajištění sociálních služeb
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 303 440,00 13305

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 

   2019.

RZ/19/0081

4491

ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na 

projekt "Veřejné informační služby 

knihoven"

4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
850 000,00 34544

Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Knihovnu 

města Olomouce na projekt "Veřejné informační služby knihoven - 

  VISK3".

RZ/19/0081

4418
ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na 

"Mezinárodní varhanní festival"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
70 000,00 34070

Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc na projekt "Mezinárodní varhanní 

  festival Olomouc".

RZ/19/0081

8122

ÚZ 14032 MV ČR na realizaci 

projektů Programu prevence 

kriminality

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
161 000,00 14032

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

  projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2019.
RZ/19/0081
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Číslo 

prvku
Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba 

členů ZMO pojistné odpovědnosti 

za škodu  

6112 Zastupitelstva obcí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22 340,00
Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti 

   za škodu za měsíc květen a červen.
RZ/19/0081

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171 Činnost místní správy 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00

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

       určeného na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem. RZ/19/0081

8704

nahodilé příjmy z prodeje zboží - 

pořádání akcí města (např. prodej 

kelímků, pexesa atd. - odbor 

cestovního ruchu a sportu)

2141 Vnitřní obchod 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 482,00
Jedná se o zapojení prostředků z prodeje kelímků na akcích 

  města.(odbor kancelář přimátora)
RZ/19/0081

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 28 504,00

Jedná se o zapojení pojistných plnění Generali pojišťovny a. s., 

Kooperativa a.s.a České pojišťovny a.s. za škody na majetku 

  města .

RZ/19/0081

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330 4131

Převody z vlastních fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti
246 000,00

Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města za 

účelem dofinancování projektu "Rozšíření MKDS - lokalita Dolní 

náměstí a záznamový server" v rámci programu prevence 

  kriminality.(Městská policie) a za pronájem stánků na akci 

tvarůžkový festival za účelem dofinancování akcí pořádaných 

odborem cestovního ruchu, kultury a sportu.

RZ/19/0081

8767

ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravské divadlo a Moravskou 

filharmonii

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 200 000,00 00610

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

pro Moravské divadlo Olomouc na regionální činnost v roce  2 000 

tis. Kč a Moravskou filharmonii na Mezinárodní varhanní festival 

350 tis. Kč celoroční uměleckou činnost 1 000 tis. Kč a na 

  Koncerty ve městech Olomouckého kraje 850 tis. Kč.

RZ/19/0081

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -13 743 341,89

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace Statutárního města Přerov (129 558,00 Kč) na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI;

b) dotace  MMR ČR, účelově určená na projekt "MŠ Roosveltova - 

rozšíření kapacit, fond 149 (11 248 530,89 Kč). 

Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

úhrady faktur proběhly v roce  a 2018. V roce 2019 se jedná se o 

rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne 

se pouze v cash-flow 

c) dotace MPSV ČR, účelově určeny na výkon sociál. práce s 

vyjímkou agendy sociálně právní ochrany dětí na rok 2019 (2 06 

813,00 Kč);

d) dotace Olomouckého kraje, účelově určená na zajištění 

sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019 - 2. 

splátka               (330 440,00 Kč).

RZ/19/0081

2488

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS), jiný okres

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 129 558,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků  města Přerov na 

základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon 

   činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0081

9 217 614,13

V Olomouci dne 23.7.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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