
Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 7.10.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

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

-

9312

Sv. Kopeček - průleh u hřiště, 

protipovodňová opatření, org. 

26003

3744

Protierozní, 

protilavinová a 

protipožární ochrana

6121 Budovy, haly a stavby 88 500,00

Navýšení finančních prostředků - RMO na jednání dne 

15.7.2019 uložila odboru investic zahájení projektové přípravy 

protipovodňových opatření na území města Olomouce.

RZ/19/0112

9313

Sv. Kopeček - parkoviště, 

protipovodňová opatření, org. 

26004

3744

Protierozní, 

protilavinová a 

protipožární ochrana

6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00

Navýšení finančních prostředků - RMO na jednání dne 

15.7.2019 uložila odboru investic zahájení projektové přípravy 

protipovodňových opatření na území města Olomouce.

RZ/19/0112

9314

Slavonín - zkapacitnění 

propustků, protipovodňová 

opatření, org. 26005

2333
Úpravy drobných 

vodních toků
6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00

Navýšení finančních prostředků  - RMO na jednání dne 

15.7.2019 uložila odboru investic zahájení projektové přípravy 

protipovodňových opatření na území města Olomouce.

RZ/19/0112

7588
Topolany - novostavba chodníků, 

25772
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -288 500,00
Přesun finančních prostředků -  další stupně PD budou 

hrazeny v roce 2020.
RZ/19/0112

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

Přesun finančních prostředků z investic do provozu v rámci 

akce "Památník osvobození Rudou armádou". Jedná se o 

náhradní výsadbu a následnou péči.

RZ/19/0112

8880
Památník osvobození Rudou 

armádou 
3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5169
Nákup ostatních 

služeb
582 500,00

Navýšení finančních prostředků z investic do provozu v rámci 

akce "Památník osvobození Rudou armádou". Jedná se o 

náhradní výsadbu a následnou péči.

RZ/19/0112

1069 znalecké posudky 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
121 000,00

Zpracování posudku dlouhodobého pronájmu areálu Zimního 

stadionu Olomouc.
RZ/19/0115

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -121 000,00 Akce již byla dokončena. RZ/19/0115

0,00

-

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování -1 000 000,00
Snížení finančních prostředků na akci: Mlýnský potok - 

cyklostezka, VO.
RZ/19/0112

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Číslo 

prvku

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

9285
Mlýnský potok - cyklostezka, 

veřejné osvětlení , org. 15999
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci: Mlýnský potok - 

cyklostezka, VO.ORG 15999.
RZ/19/0112

2150 Územní plán Olomouc, org. 4585 3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

-1 086 155,00

Přesun finančních prostředků na akci: SSZ v Olomouci "noční 

celočervená", křižovatka Velkomoravská a Švýcarské 

nábřeží.ORG 4585.

RZ/19/0112

9310

SSZ v Olomouci "noční 

celočervená", křižovatka 

Přerovská a Hamerská, 

Velkomoravská a Švýc. nábřeží, 

org. 36002

3631 Veřejné osvětlení 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
1 086 155,00

Finanční prostředky budou použity na akci: SSZ v Olomouci 

"noční celočervená", křižovatka Velkomoravská a Švýcarské 

nábřeží. ORG 36002.

RZ/19/0112

9292

Olomouc - Nedvězí - úprava 

zpevněných ploch před domem 

č.p.4, org. 16000

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 797 747,00

Navýšení finanční položky z důvodu nutné samostatné 

evidence akce: "Úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, 

Olomouc - Nedvězí". ORG 16000.

RZ/19/0112

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -797 747,00

Snížení finanční položky z důvodu nutné samostatné evidence 

akce: "Úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, Olomouc 

- Nedvězí".

RZ/19/0112

2553 opravy mostů, lávek a podchodů 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -454 000,00

Snížení finanční položky na vykrytí smluv na projektové 

dokumentace na opravu  tř. Svobody v úseku Náměstí Hrdinů 

(198.000,-), na diagnostický průzkum ul. Polská (98.784,40) a 

na vykrytí objednávek na projektovou dokumentaci na akci: 

Autobusová zastávka Dvořákova směr hlavní nádraží 

(118.943,-) a na úpravy aplikace pasportu na zimní údržbu 

(64.130,-)

RZ/19/0112

1141 poradenské a práv. služby 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

270 000,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí smluv na projektové 

dokumentace na opravu  tř. Svobody v úseku Náměstí Hrdinů 

(198.000,-), na diagnostický průzkum ul. Polská (98.784,40)

RZ/19/0112

1142 nákup služeb 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5169
Nákup ostatních 

služeb
184 000,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí objednávek na 

projektovou dokumentaci na akci: Autobusová zastávka 

Dvořákova směr hlavní nádraží a na úpravy aplikace pasportu 

na zimní údržbu.

RZ/19/0112

0,00

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

395 488,00

Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je 

umožněno zapojením pojistného plnění za opravu střechy po 

       vichřici FZŠ a MŠ Olomouc Rožňavská 21.

RZ/19/0110

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-105 000,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově 

určeno na benefiční představení v Moravském divadle 

Olomouc pro dobrovolníky dne 7. 12. 2019.

RZ/19/0117

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-300 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu z  REZERVY k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO -  na individuální dotaci - Národní výstava psů.

RZ/19/0118

-9 512,00

-

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00

Navýšení finančních prostředků za účelem úhrady částky 

sjednané v Dohodě o provedení práce  poskytování) 

poradenské činnosti při zavádění metod k řízení kvality v rámci 

Magistrátu města Olomouce.      

RZ/19/0112

6243 Opravy a udržování 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 69 366,00
Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., 

   za škodu na automobilu v majetku města.
RZ/19/0110

119 366,00

-

8097
org. 1400 ZŠ Gagarinova, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

473 191,59 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

  vývoj a vzdělávání - ZŠ Gagarinova.

RZ/19/0110

8098
org. 1400 ZŠ Gagarinova, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

83 504,41 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

  vývoj a vzdělávání - ZŠ Gagarinova.

RZ/19/0110

8114
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., 

ÚZ 1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

2 357 970,53 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

  vývoj a vzdělávání - FZŠ Tererovo nám.

RZ/19/0110

8115
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., 

ÚZ 1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

416 112,47 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

vývoj a vzdělávání - FZŠ Tererovo nám.

RZ/19/0110

3 330 779,00

-

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
105 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO - na benefiční představení v Moravském 

divadle Olomouc pro dobrovolníky dne 7. 12. 2019.

RZ/19/0117

105 000,00

-

8901
Konzultační, poradenské a 

právní služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-50 000,00

Přesun finančních prostředků za účelem úhrady částky

sjednané v Dohodě o provedení práce, která byla uzavřena s

panem Ing. Liborem Friedelem, MBA, za účelem poskytování

poradenské činnosti při zavádění metod k řízení kvality v rámci

Magistrátu města Olomouce.      

RZ/19/0112

-50 000,00

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

1298
 DOTACE v oblasti sportu a 

tělovýchovy
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
300 000,00

Navýšení finančních prostředků na odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu z  REZERVY k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO -  na individuální dotaci - Národní výstava psů.

RZ/19/0118

300 000,00

-

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

5169
Nákup ostatních 

služeb
3 799 245,00

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/19/0110

6587
náhradní výsadby + následná 

péče - dle uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169

Nákup ostatních 

služeb
71 257,27

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/19/0110

3 870 502,27

-

7592
Riziková území - studie 

odtokových poměrů, org. 25777
5521

Operační a informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného systému

6121 Budovy, haly a stavby -1 293 338,75   Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŽP ČR. RZ/19/0110

8724

ÚZ 15974 MŽP ČR na projekt 

"Studie odtokových poměrů 

vč.návrhů protipovodňových 

opatření", org 25777

5521

Operační a informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného systému

6121 Budovy, haly a stavby 1 293 338,75 15974

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MŽP ČR, účelově určené na projekt "Studie odtokových 

poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření", fond 137.

RZ/19/0110

0,00

6759
EKO-KOM - provozování 

systému separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
3 799 245,00

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/19/0110

6586
náhradní výsadby + následná 

péče - úhrady dle smluv
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
71 257,27

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/19/0110

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 831 162,12 5 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0110

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

499 616,88 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0110

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322
Přijaté pojistné 

náhrady
464 854,00

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

za škodu na automobilu v majetku  města a za pojistné plnění 

    za opravu střechy po vichřici FZŠ a MŠ Olomouc Rožňavská.

RZ/19/0110

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

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 ochrany

Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-1 304 047,55

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě:

a) dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Studie 

odtokových poměrů", fond 137     (1 293 338,75 Kč)

b) dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Obnova 

Rudolfovy aleje", fond 126     (10 708,80 Kč)

RZ/19/0110

8723

ÚZ 15974 MŽP ČR na projekt 

"Studie odtokových poměrů 

vč.návrhů protipovodňových 

opatření"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 293 338,75 15974

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na 

projekt "Studie odtokových poměrů včetně návrhů 

  protipovodňových opatření", fond 137.

RZ/19/0110

8421
ÚZ 15011 MŽP ČR na projekt 

"Obnova Rudolfovy aleje"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

10 708,80 15011

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na 

projekt "Obnova Rudolfovy aleje", fond 126. Dotace byla 

poskytnuta na provozní výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

   úhrady faktur proběhly v roce 2018.

RZ/19/0110

7 666 135,27

V Olomouci dne 16.10.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

5




