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

-

8967

ZŠ Svatoplukova - 

rekonstrukce výdejny 

stravy, org. 15936

3141 Školní stravování 6121 Budovy, haly a stavby -1 801 000,00
Přesun finančních prostředků na položky dle rozpočtové skladby v 

rámci akce "ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy".
RZ/19/0120

9320

ZŠ Svatoplukova - 

rekonstrukce výdejny 

stravy, org. 35936

3141 Školní stravování 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
1 031 000,00

Navýšení finančních prostředků na položky dle rozpočtové skladby 

v rámci akce "ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy".
RZ/19/0120

7372
Tř. 1. máje - most M7 přes 

Mlýnský potok, org. 25757
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 55 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu kácení stromů (období 

hnízdění, zimování a rozmnožování ptáků) před zahájením stavby.
RZ/19/0120

8633
Mrštíkovo náměstí - 

přechod, org. 25895
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -55 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu nevyfakturování celé 

částky v roce 2019 - zdlouhavého řízení k vydání povolení kácení.
RZ/19/0120

8960

Velkomoravská - 

Schweitzerova - úprava 

křižovatky, org. 25533

2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci Velkomoravská - 

Schweitzerova - úprava křižovatky z důvodu provedení dvou sond 

navíc.

RZ/19/0120

6577
Neředín, Topolany - 

cyklostezka, org. 25626
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -25 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu řešení majetkoprávních 

vztahů nebyla zadána aktualizace PD.
RZ/19/0120

8372

Jantarová stezka, úsek 

Hodolanská, Libušina  

I.část, org. 15572

2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu nákladů na koordinaci a 

technickou pomoc projektanta při kácení dřevin pro následnou 

realizaci cyklostezky.

RZ/19/0120

9319
ZŠ Svatoplukova - 

rekonstrukce výdejny stravy 
3141 Školní stravování 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
770 000,00

Navýšení finančních prostředků na položky dle rozpočtové skladby 

v rámci akce "ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy".
RZ/19/0120

7189
Holická, Sladkovského - 

cyklostezka, org. 25734
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -400 000,00

Přesun finančních prostředků - nevyřešení majetkoprávních vztahů 

prodloužilo termín plnění smlouvy na zpracování PD.
RZ/19/0121

7602

Dělnická II - rekonstrukce 

komunikace a inž. sítí, org. 

25787

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -200 000,00
Přesun finančních prostředků -  posun termínu PD kvůli 

připomínkám útvaru hlavního architekta.
RZ/19/0121

8959

Čechovy sady - 

rekonstrukce sociálního 

zařízení, org. 24661

3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -72 000,00

Přesun finančních prostředků - akce bude v nejbližsích dnech 

vysoutěžena. V letošním roce bude zahájena PD, která bude 

fakturována v roce 2020.

RZ/19/0121

-672 000,00

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 21.10.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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-

9285

Mlýnský potok - 

cyklostezka, veřejné 

osvětlení , org. 15999

3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby -214 879,30
Přesun finančních prostředků na vykrytí akce: "Ul. tř. Míru x 

Lomená  v Olomouci, nasvětlení přechodu" (ORG 15999).
RZ/19/0120

9318

tř.Míru x Lomená v 

Olomouci, nasvětlení 

přechodu, org. 16007

3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 214 879,30
Navýšení finančních prostředků na vykrytí akce: "Ul. tř. Míru x 

Lomená v Olomouci, nasvětlení přechodu" (ORG 16007).
RZ/19/0120

2301
OVS org. KIDSOK dopr. 

obslužnost
2292

Provoz veřejné silniční 

dopravy
5193

Výdaje na dopravní 

územní obslužnost
-1 200 919,42

Přesun finančních prostředků na vykrytí akcí: Zřízení 

bezbariérových úprav, ul. Dlouhá; oprava chodníku v ul. Dvořákova 

(od ul. Litovelské po Žilinskou); oprava chodníku, U Kovárny - 

Dělnická; Fugnerova - oprava vozovky; Jantarová stezka - oprava 

komunikace,2.část

RZ/19/0120

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 1 200 919,42

Navýšení finančních prostředků na vykrytí akcí: Zřízení 

bezbariérových úprav, ul. Dlouhá; oprava chodníku v ul. Dvořákova 

(od ul. Litovelské po Žilinskou); oprava chodníku, U Kovárny - 

Dělnická; Fugnerova - oprava vozovky; Jantarová stezka - oprava 

komunikace,2.část

RZ/19/0120

1173 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -10 000,00 Přesun finančních prostředků na vykrytí položky materiálu. RZ/19/0120

1163
Kasárna Neředín  nákup 

materiálu
3635 Územní plánování 5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
10 000,00 Navýšení finančních prostředků na vykrytí položky materiálu. RZ/19/0120

1156
org. 800  opravy - letiště 

Neředín
2251 Letiště 5171 Opravy a udržování 25 960,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí objednávky opravy na 

pojížděcí dráze na Letišti v Olomouci (Neředíně.ORG 800).
RZ/19/0120

2553
opravy mostů, lávek a 

podchodů
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -25 960,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí objednávky opravy na 

pojížděcí dráze na Letišti v Olomouci - Neředíně.
RZ/19/0120

0,00

-

6243 Opravy a udržování 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 40 007,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění za škodu na majetku města.
RZ/19/0119

9315
ÚZ 98018 MF ČR Příprava 

sčítání lidu, domů a bytů
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 114 660,00 98018

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace, která je 

určena ke krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při 

přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.

RZ/19/0119

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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1515
org. 2490 Europe Direct 

platy zam.
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních místech

52 100,00
Navýšení mzdových prostředků na pracovnici Europe Direct 

(Evropská komise).
RZ/19/0120

1530
org. 2490 Europe Direct poj. 

na soc. zab.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

7 961,00
Navýšení mzdových prostředků na pracovnici Europe Direct 

(Evropská komise).
RZ/19/0120

1541
org. 2490 Europe Direct 

pov. poj. na veř. zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

11 510,00
Navýšení mzdových prostředků na pracovnici Europe Direct 

(Evropská komise).
RZ/19/0120

226 238,00

-

8309
org. 1420 ZŠ a MŠ 

Gorkého, ÚZ 1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

783 106,69 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

    vzdělávání - ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/19/0119

8310
org. 1420 ZŠ a MŠ 

Gorkého, ÚZ 1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

138 195,31 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/19/0119

7683

Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky" schválené v 

ZMO

6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
-140 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství určených k 

naplňování Koncepce a rozvoje školství pro FZŠ Hálkova a ZŠ a 

MŠ Svatoplukova.

RZ/19/0120

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a 

MŠ Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

70 000,00

Navýšení příspěvku na provoz  ZŠ a MŠ Svatoplukova z důvodu 

naplňování Koncepce a rozvoje školství, tj.  na odměny pro 

pracovníky školy za organizování mimoškolních aktivit a 

materiálové výdaje v rámci realizace komunitní školy.

RZ/19/0120

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

92 232,00

Navýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z důvodu naplňování 

Koncepce a rozvoje školství, tj. 70 000,-Kč na mzdové výdaje 

pedagogických pracovníků ve třídách pro nadané žáky a žáky s 

dvojí výjimečností a materiálové výdaje a 22 232,-Kč na dokrytí 

mzdových výdajů na zajištění bezproblémového provozu výdejny 

stravy.

RZ/19/0120

1349 knihy 6171 Činnost místní správy 5136
Knihy, učební 

pomůcky a tisk
-860 000,00

Přesun  finančních prostředků odboru školství určených k využití 

volného času PO - škol pro účely MŠ Zeyerova, MŠ Dělnická a MŠ 

Jílová.

RZ/19/0120

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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4573

MŠ Zeyerova - výměna 

zvedací plošiny na zajištění 

stravy

3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

460 000,00
Navýšení investičního příspěvku MŠ Zeyerova na výměnu zvedací 

plošiny na zajištění provozu výdejny stravy MŠ.
RZ/19/0120

6043
MŠ Jílová - rekonstrukce 

elektroinstalace
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

120 000,00

Navýšení investičního příspěvku MŠ Jílová na zajištění 

sádrokartonových podhledů v rámci I. etapy rekonstrukce 

elektroinstalace a  pořízení  protipožádních dveří.

RZ/19/0120

1357
org. 1290 neinv. přísp. MŠ 

Jílová
3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

80 000,00
Navýšení příspěvku na provoz MŠ Jílová z důvodu potřeby 

pořízení úložných boxů na dětská lehátka (požadavek hygienika).
RZ/19/0120

9317
MŠ Dělnická - kanalizace a 

odpdady
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

200 000,00

Navýšení investičního příspěvku MŠ Dělnická na částečné krytí 

výdajů za odstranění havarijního stavu kanalizace a odpadů vč. 

následné opravy sociálního zařízení pro děti MŠ.

RZ/19/0120

1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
-350 000,00

Přesun  finančních prostředků odboru školství určených k zajištění 

přestěhování a náhradního provozu MŠ Nedvědova po dobu 

realizace energetických opatření na budově školy.

RZ/19/0120

1377
org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a 

MŠ Nedvědova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 022 000,00

Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nedvědova  na částečnou 

úhradu víceprací souvisejících s realizací energetických opatření 

na budově MŠ Nedvědova (350 000,-Kč). Přesun finančních 

prostředků z odboru investic na odbor školství. Částka je určena na 

opravu havarijního stavu střechy na objektu MŠ Husitská (672 000,-

Kč). 

RZ/19/0120

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-22 232,00
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů 

rozpočtově nekrytých  FZŠ Hálkova..
RZ/19/0120

1 593 302,00

-

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 236 001,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistných 

plnění České pojišťovny a. s. za škody na majetku města (služební 

vozidla Městské policie ).  

RZ/19/0119

5761
Preventivní radary, org. 

35420
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
80 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu nákupu radaru pro KMČ 

č. 18 Olomouc - západ (přesun z oddělení komisí městských částí 

a detašovaných pracovišť).

RZ/19/0120

316 001,00

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie
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-

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -80 000,00

Přesun finančních prostředků Městské policii z důvodu nákupu 

radaru pro KMČ č. 18 Olomouc - západ.
RZ/19/0120

6088 honoráře umělcům 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5041

Odměny za užití 

duševního vlastnictví
-307 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu organizační změny (přesun 

odd. kultury) na odbor cestovního ruchu , kultury a sportu na 

položku honoráře umělcům.

RZ/19/0120

-387 000,00

1302 DHDM veřejná hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-1 180 254,00

Přesun finančních prostředků na zajištění opravy překážek 

skateparku Olomouc. Přesun finančních prostředků na pořízení 

překážek do skateparku Neředín.

RZ/19/0120

9323
Překážky skatepark 

Neředín, org. 36008
3419

Ostatní sportovní 

činnost
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
1 073 754,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení překážek do 

skateparku Neředín.
RZ/19/0120

9164 honoráře umělcům 2143 Cestovní ruch 5041
Odměny za užití 

duševního vlastnictví
307 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu organizační změny 

(přesun odd. kultury) na odbor cestovního ruchu , kultury a sportu 

na položku honoráře umělcům.

RZ/19/0120

1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169

Nákup ostatních 

služeb
-164 600,00

Přesun finančních prostředků z důvodu dodávky a instalace 

workoutových prvků na hřiště Topolany a Týneček.
RZ/19/0120

9205
Workoutové hřiště Týneček 

a Topolany, org. 35994
3429

Ostatní zájmová činnost 

a rekreace
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
300 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu dodávky a instalace 

workoutových prvků na hřiště Topolany a Týneček.
RZ/19/0120

7713
Slavnostní vyhlášení 

sportovců roku - věcné dary
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5194 Věcné dary -17 900,00 Přesun finančních prostředků na zajištění služeb v oblasti sportu. RZ/19/0120

7702
Slavnostní vyhlášení 

sportovců roku - služby
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5169

Nákup ostatních 

služeb
-1 000,00 Přesun finančních prostředků na zajištění služeb v oblasti sportu. RZ/19/0120

7703
Slavnostní vyhlášení 

sportovců roku - pohoštění
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5175 Pohoštění -10 000,00 Přesun finančních prostředků na zajištění služeb v oblasti sportu. RZ/19/0120

8489
org. 2490 Europe Direct - 

Evropská komise
2141 Vnitřní obchod 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-71 571,00 Přesun finančních prostředků na mzdy Europe Direct. RZ/19/0120

1197 org. 250  voda 2141 Vnitřní obchod 5151 Studená voda -5 000,00
Přesun finančních prostředků na DHM z důvodu nákupu nové 

skříně do IC.
RZ/19/0120

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovištť
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1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169
Nákup ostatních 

služeb
-15 000,00

Přesun finančních prostředků na DHM z důvodu nákupu nové 

skříně do IC.
RZ/19/0120

2381 org. 250  DHDM 2141 Vnitřní obchod 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
20 000,00

Navýšení finančních prostředků na DHM z důvodu nákupu nové 

skříně do IC.
RZ/19/0120

235 429,00

-

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169

Nákup ostatních 

služeb
302 000,00

Navýšení finančních prostředků na výsadbu cibulovin vybraných 

hlavních tříd v městě Olomouc, stromy městské zeleně.
RZ/19/0120

302 000,00

-

1790 služby 3742 Chráněné části přírody 5169
Nákup ostatních 

služeb
-100 000,00

Přesun finančních prostředků na výsadbu cibulovin - vybraných 

hlavních tříd v městě Olomouc, na městské stromy a zeleň.
RZ/19/0120

1753
konzultační, porad. a práv. 

sl.
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-22 000,00
Přesun finančnch prostředků na výsadbu cibulovin vybraných tříd 

města Olomouc, stromy městké zeleně.
RZ/19/0120

4668
LMO, a.s. - posudky, studie, 

hodnocení
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-60 000,00
Přesun finančních prostředků na výsadbu cibulovin - vybraných 

hlavních tříd v městě Olomouc, na městské stromy a zeleň.
RZ/19/0120

1765 služby 1014

Ozdravování 

hospodářských zvířat, 

polních a speciálních 

plodin a zvláštní 

veterinární péče

5169
Nákup ostatních 

služeb
-100 000,00

Přesun finančních prostředků na výsadbu cibulovin - vybraných 

hlavních tříd v městě Olomouc, na městské stromy a zeleň.
RZ/19/0120

1788 materiál 3742 Chráněné části přírody 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-20 000,00

Přesun finančních prostředků na výsadbu cibulovin - vybraných 

hlavních tříd v městě Olomouc, na městské stromy a zeleň.
RZ/19/0120

-302 000,00

-

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163
Služby peněžních 

ústavů
22 500,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů 

   ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/19/0119

22 500,00

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

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

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

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí
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-

1936 PHM 6171 Činnost místní správy 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
-40 000,00

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položku PHM ochrany obyvatel pro služební účely.
RZ/19/0120

1891 PHM 5212 Ochrana obyvatelstva 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
40 000,00

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položce PHM pro služební účely.
RZ/19/0120

0,00

-

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR 

na OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

783 106,69 5 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání -                    ZŠ a 

   MŠ Gorkého .

RZ/19/0119

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR 

na OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

138 195,31 1 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání -           ZŠ a MŠ 

Gorkého .

RZ/19/0119

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322

Přijaté pojistné 

náhrady
236 001,00

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

   škody na majetku města (služební vozidla Městské policie).  
RZ/19/0119

2239
přijaté pojistné náhrady 

MMOl
6171 Činnost místní správy 2322

Přijaté pojistné 

náhrady
40 007,00

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

   škodu na majetku města.
RZ/19/0119

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. 

- platba členů ZMO pojistné 

odpovědnosti za škodu  

6112 Zastupitelstva obcí 2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

22 500,00
Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za 

    škodu.
RZ/19/0119

9304
ÚZ 98018 MF ČR na přípr. 

a proved. sčítání lidu
4111

Neinvestiční přijaté 

transfery z všeobecné 

pokladní správy 

státního rozpočtu

114 660,00 98018

Jedná se o zapojení neinvestiční dotace určené ke krytí výdajů 

obcí souvisejících s přípravou sčítání lidí, domů a bytů v roce 

2021.

RZ/19/0119

1 334 470,00

V Olomouci dne 29.10.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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