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Důvodová zpráva 
 

Zastupitelstvu města Olomouce (dále jen ZMO) je předkládán dne 14. 12. 2018 ke schválení  
„Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2019“ po schůzi Rady města Olomouce (dále 
jen RMO) konané dne 26. 11. 2018. 
 
Přípravné práce na rozpočtu statutárního města Olomouce (dále jen SMOl) roku 2019 byly zahájeny 
dne 14. 8. 2018. Rada města Olomouce schválila „Organizační postup přípravy rozpočtu statutárního 
města Olomouce na rok 2019“. Tímto krokem byl nastaven časový harmonogram  
a koncepční způsob projednávání jednotlivých oblastí rozpočtu na úrovni pracovních skupin  
a RMO. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 byl projednáván na schůzích RMO v období  
26. 9. – 26. 11. 2018 a závěrečným výstupem je předložený „Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019“ 
v příloze č. 2, část A, B a C. 
 
Provozní výdaje odborů Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) a příspěvkových organizací 
odboru školství (dále jen PO školství) byly projednány v pracovních skupinách dle schváleného 
„Organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2019“. 

Složení pracovní skupiny:   
    JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora 
     Bc. Jan Večeř, tajemník MMOl 
                                 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru 
                                 Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS   
    Jaroslava Kotelenská, odd. rozpočtu a FS 

Objednávky veřejných služeb (dále jen OVS) akciových společností byly projednány na pracovní 
skupině konané dne 15. 10. 2018 za účasti věcně příslušných náměstků a zástupců akciových 
společností. 
 
Finančnímu výboru ZMO byl „Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019“ předložen k projednávání  
dne 23. 11. 2018. 
 
Důležité upozornění: rozpočet přebytkový i schodkový je vždy kryt financujícími položkami  
tř. 8, přesně dle rovnice: Příjmy mínus výdaje = + (-) saldo = - (+) financování 
 
V rekapitulační tabulce přílohy č. 2, část A, str. 1 je prezentovaný návrh rozpočtu SMOl na rok 
2019, který byl projednáván na schůzích RMO v období 26. 9. – 26. 11. 2018. V následující tabulce  
a grafu č. 1 je uveden schválený rozpočet v letech 2017, 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
v oblastech příjmů, výdajů a financování. 
 
Tab. a graf č. 1 - vývoj rozpočtu za období 2017 - 2019  v tis. Kč 

Rekapitulace rozpočtů / rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh rozpočtu 

Celkem příjmy 2 091 482 2 451 621 2 580 378 

Celkem výdaje 2 321 979 2 572 696 2 542 703 

Financování 230 497 121 075 -37 675 
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Návrh rozpočtu SMOl  - příjmy na rok 2019 – příloha č. 2, část A, str. 2 – 6 
 
Příjmy na rok 2019 -  třída 1. (daňové), třída 2. (nedaňové), třída 3. (kapitálové), třída 4. (přijaté 
dotace), jsou navrženy ve výši 2 580 378 tis. Kč.  Zvýšení oproti roku 2018 je o 5,25 %. 
 
Tř. 1 - daňové příjmy   
Daňové příjmy představují nejvýraznější zdroj příjmů obcí. Situace v rozpočtovém hospodaření, 
zejména vývoj na příjmové straně rozpočtu města bude záviset na aktuálním vývoji ekonomiky, který 
se zprostředkovaně promítá do výše daňových příjmů obcí. Pro zajištění reálnosti rozpočtu platí 
zásada nenadhodnocovat příjmy a nepodhodnocovat výdaje budoucích let. 
 
Sdílené daňové příjmy  
K návrhu rozpočtu na rok 2019 byla oslovena společnost CITYFinance, Ing. Luděk Tesař, zabývající 
se dlouhodobě výpočty daňových příjmů pro obce. Jejich výše závisí na počtu obyvatel, počtu žáků 
(průměrný výnos na žáka předpokládaný v roce 2019 činí cca 14 836,00 Kč počet dětí a žáků 
navštěvujících školy zřizované obcí je 12 386 tis. Kč), započtené výměře katastrálního území a počtu 
obyvatel 100 494 tis. Kč k 1. 1. 2018. Výpočet vychází z aktuální vyhlášky MF ČR k RUD č. 192/2018 
Sb. Ekonomický odbor použil také pro porovnání výsledek z kalkulačky sdílených daní, která  
je zveřejněna na stránkách Svazu měst a obcí (https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/). 
Pozvolné zvyšování daňových příjmů v letech 2017 – 2019 je uvedeno v tabulce a grafu č. 2.  
 
Tab. a graf č. 2 - vývoj sdílených daňových příjmů období 2017 - 2019  v tis. Kč 

Sdílené daňové příjmy / rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh 
rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 320 000 384 000 450 000 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000 9 000 9 000 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 27 000 29 000 30 000 

Daň z příjmů právnických osob 304 000 320 000 330 000 

Daň z přidané hodnoty 590 000 740 000 795 000 

Daň z nemovitých věcí 80 000 85 000 83 000 

Daň z hazardních her  110 000 150 000 140 000 

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY  1 451 000 1 717 000 1 837 000 
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Položka 1122 „daň z příjmu právnických osob za obce“ – příloha č. 2, část A, str. 2 je vypočtena 
z celkové výše příjmů hospodářské činnosti (dále jen HČ), položka 1381 „daň z hazardních her“ -
příloha č. 2, část A, str. 2 vychází z reálných příjmů roku 2018. 
 
Místní daně a poplatky 
U položky 1511 „daň z nemovitých věcí“ - příloha č. 2, část A, str. 2 a dalších, např. položky 1340 
„poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“  - příloha č. 2, část A, str. 2 vycházíme ze znalosti legislativy a pravidel  
o stanovování výše poplatků, místních podmínek, ke stabilitě podnikatelského prostředí, 
zaměstnanosti, výši koeficientu daně z nemovitých věcí, či hospodářské činnosti obce. 
 
Tř. 2 - nedaňové příjmy  
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem. 
Návrh nedaňových příjmů (269 798 tis. Kč) je sestaven ve spolupráci s dotčenými odbory, jejichž 
návrhy vycházejí ze znalostí a reálného vývoje v daném roce (jednotlivé návrhy odborů jsou 
k dispozici na ekonomickém odboru – odd. rozpočtu a finanční strategie v písemné podobě). 
Rozpočtovaná výše položky 2329 „ostatní nedaňové příjmy“ – příloha č. 2, část A, str. 6 jsou 
očekávané dotační tituly. 
 
Tř. 4 - přijaté dotace  
Rozpočtované položky ve výši 316 541 tis. Kč 

• 90 000 tis. Kč  
Položka 4112 „neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 
dotačního vztahu“ příloha č. 2, část A - str. 6 je předložen ke schválení pouze odhad finanční 
částky dotací na výkon státní správy. V návrhu schváleného rozpočtu na rok 2019  
je promítnuta 10% valorizace oproti roku 2018. Po rozpisu schváleného státního rozpočtu ČR 
na rok 2019 na jednotlivé obce bude položka upravena formou rozpočtové změny na reálnou 
výši. 

 
• 226 541 tis. Kč  

Položka 4131 „převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ – příloha č. 2, část A, str. 6  
zahrnuje zejména příjmy ze smluv o nájmu, příjmy z prodeje domů a jednotek včetně 
pozemků, nájmů pozemků, nájmů nebytových prostor, věcných břemen a dalších činností 
v rámci hospodářské činnosti (parkovací automaty, informační centrum, letiště, nájmy 
tramvají, parkovací karty, Centrum Semafor) – rozpis uveden v příloze č. 2, část A, str. 7. 
 
 
 

Návrh rozpočtu SMOl  -  Tř. 5  provozní výdaje MMOl vč. odborů, příloha č. 2, část A  
a část B, str. 8 – 74 
 
Celkové provozní výdaje na rok 2019 jsou navržené ve výši 2 086 969 tis. Kč. 
 
Z vybraných provozních výdajů (viz tabulka a graf č. 3) je patrné pozvolné navýšení provozních výdajů 
v letech 2017 - 2019. V návrhu rozpočtu na rok 2019 se projevil mírný pokles u provozních výdajů 
odborů MMOl. 
 
Tab. č. 3 - vývoj provozních výdajů období 2017 - 2019  v tis. Kč    

Celkem výdaje/rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh rozpočtu 

Odbory MMOl - provozní výdaje 302 693 326 523 320 157 

Neinvestiční dotace  74 020 82 030 86 545 

Objednávky veřejných služeb 603 963 657 531 681 558 

Příspěvkové organizace - odbor školství 134 780 146 474 152 000 

Příspěvkové organizace  192 641 224 212 246 960 
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Graf č. 3 - vývoj provozních výdajů období 2017 - 2019  v tis. Kč    

 

 

 
Neinvestiční dotace – příloha č. 2, část A, str. 12 - 13 - celkový požadavek odborů MMOl je uveden 
ve výši 86 545 tis. Kč (rok 2018 ve výši 82 030 tis. Kč). V následující tabulce a grafu č. 4 jsou 
uvedené hlavní oblasti poskytnutých neinvestičních dotací v letech 2017, 2018 a návrh rozpočtu  
na rok 2019. Navrženo je navýšení v oblasti sportu a cestovního ruchu, naopak snížení výdajů oproti 
rokům 2017 a 2018 je v oblasti kultury.  
 
Tab. a graf č. 4 - vývoj neinvestičních dotací dle oblastí období 2017 - 2019  v tis. Kč  (schválený 
rozpočet r. 2018 uveden před organizačními změnami MMOl k 1. 12. 2018).   

Výdaje neinvestičních dotací / rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh rozpočtu 

Oblast sportu a cestovního ruchu 26 100 31 500 35 350 

Oblast kultury  16 905 18 550 11 915 

Oblast školství  6 830 6 830 5 880 

Oblast sociální 18 850 20 150 20 250 

Oblast životního prostředí  3 400 3 400 5 550 
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Velké opravy majetku města – příloha č. 2, část A, str. 10 – 11 - v provozních výdajích zapojeny 
opravy do 2 000 tis. Kč dle návrhů odborů MMOl a to v celkové výši 26 446 tis. Kč (rok 2018 ve výši                     
11 206 tis. Kč). 
 
Objednávky veřejných služeb – příloha č. 2, část A, str. 17 - 20 byly projednány na pracovní 
skupině konané dne 15. 10. 2018 za účasti věcně příslušných náměstků a zástupců akciových 
společností.  
OVS byly projednávány na schůzi RMO a v rámci 2. čtení navrženo a upraveno snížení  
ze 721 440 tis. Kč na 681 558 tis. Kč. Celkový návrh plánu OVS na rok 2019 je zobrazen v tabulce  
a grafu č. 5 (nárůst požadavků oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je 24 027 tis. Kč). Navýšeny 
jsou zejména položky: 

  
Dopravní obslužnost       o 34 045 tis. Kč. 
Výstaviště Flora, a. s.       o   6 318 tis. Kč. 
SNO, a. s. (obstaravatelská smlouva)     o        68 tis. Kč. 
nově zařazeno  
SNO, a. s. - Andrův a Zimní stadion (smluvní odměna za správu)    3 600 tis. Kč.             
SNO, a. s. - Andrův a Zimní stadion (provoz a údržba, opravy)   10 900 tis. Kč. 
 
 

Tab. a graf č. 5 - vývoj OVS období 2017 - 2019  v tis. Kč 

Výdaje OVS / rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh rozpočtu 

Technické služby města Olomouce, a.s. 269 582 280 940 261 436 

Dopravní obslužnost  290 381 317 965 352 010 

z toho:  DPMO,a.s. 288 320 315 692 350 620 

            ARRIVA MORAVA, a.s. 1 600 1 800 500 

            ostatní (smluv. jízdné, tisk jízdních řádů, objížďky…) 461 473 890 

Výstaviště FLORA, a.s. 28 200 30 294 36 612 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. - obstaravatelská smlouva, provoz 
a údržba Androva a Zimního stadionu  

15 800 16 932 31 500 

Správa sportovních zařízení, a. s. 0 11 400 0 

CELKEM OVS 603 963 646 131 681 558 

 
 

 
 
 



 

 

 6

Mzdy MMOl – příloha č. 2, část A, str. 8 - 9 
Navýšení mezd oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o 23 958 tis. Kč – zahrnuty legislativní 
změny odměňování k 1. 1. 2019 (navýšení uvolněným zastupitelům o 7%, platové tarify 
zaměstnanců ve všech stupnicích o 5%). Zařazeni zaměstnanci, jejichž platy a mzdové 
náklady jsou hrazeny z očekávaných dotací, částka potřebná ke krytí zařazena jak do příjmu, tak 
do výdajů cca ve výši 37 000 tis. Kč. 
 
Mzdy MPO – příloha č. 2, část A, str. 8 - 9 
Navýšení mezd Městské policie je oproti schválenému rozpočtu 2018 o 9 492 tis. Kč vyšší. 
Celkem 138 pracovníků včetně refundací do hospodářské činnosti (HČ) + navýšení 4 strážníků. 
Postup je v souladu s koncepcí rozvoje MPO. Položka zohledňuje zařazení strážníků do vyšších 
platových tříd, tj. ze 7. platových tříd do 8. platových tříd, zvýšení rizikového příplatku, 
do rozpočtu je zahrnuto k 1. 1. 2019 zvýšení objemu prostředků na platové tarify ve všech 
stupnicích o 8 % dle legislativní změny. 
 
Příspěvky na provoz příspěvkových organizací (dále jen PO), mimo příspěvkové organizace 
odboru školství – příloha č. 2, část A, str. 23 
Navýšení příspěvků na provoz oproti schválenému rozpočtu 2018 je ve výši 22 748 tis. Kč. 
Položka zahrnuje zákonné navýšení mzdových prostředků na platové tarify ve všech tarifních 
stupnicích a činí 12 748 tis. Kč. Návrh rozpočtu příspěvků na provoz PO je tedy v celkové výši 
246 960 tis. Kč (viz tabulka a graf č. 6). Návrh nařízeného odvodu z investičního fondu 
Moravského divadla Olomouc do příjmů města je ve výši 8 mil. Kč.  
 

Tab. a graf č. 6 - vývoj provozních nákladů PO mimo školství období 2017 - 2019  v tis. Kč 

Výdaje PO / rok 
2017 2018 2019 

schválený 
rozpočet 

schválený 
rozpočet 

návrh rozpočtu 

Moravské dovadlo Olomouc 107 755 122 543 132 500 

Moravská filharmonie Olomouc 41 093 49 325 58 000 

Knihovna města Olomouc 16 855 18 474 20 182 

Hřbitovy města Olomouc 3 688 6 890 7 778 

ZOO Olomouc - Sv. Kopeček  23 250 26 980 28 500 

CELKEM příspěvkové organizace  192 641 224 212 246 960 
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Návrh rozpočtu provozních výdajů jednotlivých odborů MMOl byl projednán v rámci pracovních 
skupin dle „Organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2019“. Dnem 1. 12. 2018 proběhla 
změna organizační struktury MMOl, došlo tímto ke zrušení, sloučení a rozdělení odborů (viz příloha  
č. 2, část A, str. 1). V příloze č. 2, část B, str. 25 - 52  jsou zpracovány návrhy jednotlivých odborů 
například na krytí výdajů:  
 

• Úroky placené za přijaté úvěry, popl. za vedení účtů pro celý MMOl          42 000 tis. Kč 
• REZERVA k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO             10 500 tis. Kč  
• Výdaje určené na projekty oprav vozovek, chodníků, mostů, lávek,  

podchodů, pořízení nového městského mobiliáře                                                5 100 tis. Kč 
• Pořádání kulturních akcí města Olomouce                           5 235 tis. Kč 
• Výdaje související s pořádáním sportovních akcí města Olomouce            3 573 tis. Kč 
• Informační centrum                                                           920 tis. Kč 
• Činnost komisí městských částí                                         3 043 tis. Kč 
• Výdaje spojené s cestovním ruchem a službami pro návštěvníky  

města Olomouce                                                6 214 tis. Kč 
• Služby spojené s činností Domova pro matky s dětmi, Azylového  

domu, Noclehárny                                                                                                  3 212 tis. Kč 
• Služby v oblasti sociálních služeb a oblasti sociální péče                           2 995 tis. Kč 
• Pojistné dle uzavřených smluv pro SMOl                                         6 500 tis. Kč 
• Činnost JSDH                     2 963 tis. Kč 
• Nakládání s odpady, černé skládky                              5 542 tis. Kč 
• Služby spojené s péčí o zeleň města a následnou péčí o zeleň   

v rámci realizovaných projektů                                           18 914 tis. Kč 
       
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 – kapitálové výdaje  a velké opravy nad 2 mil. Kč 
 – příloha č. 2, část C  

 
Součástí předloženého návrhu rozpočtu SMOl na rok 2019 je návrh plánu investičních výdajů včetně 
velkých oprav (viz tabulka a graf č. 7) zpracovaný odborem investic, který byl projednáván v rámci 
investiční komise za účasti věcně příslušných náměstků a dotčených odborů. Část investičních výdajů 
je tvořena náklady rozestavěných akcí a rozpracovaných projektových dokumentací. Další akce jsou 
prioritně orientovány na plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce, který je základním 
dokumentem střednědobého plánování. Definuje vizi a hlavní rozvojové cíle, které budou postupně 
naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit s využitím dotačních 
titulů. Objem plánovaných příjmů z dotací je u jednotlivých akcí uveden v návrhu ve sloupci cizí zdroje. 
 
Tab. a graf č. 7 – vývoj skutečných kapitálových výdajů období 2017 - 2019  v tis. Kč 

Výdaje / rok 

2017 2018 2019 

skutečné plnění 
očekávané 

plnění rozpočtu 
návrh rozpočtu 

Celkem skutečné kapitálové výdaje (v tom velké opravy nad 2 mil. Kč) 365 311 463 191 455 734 
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Tř. 8 - financování – příloha č. 2, část A, str. 1 
 
V oblasti financování je součástí předloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 tvorba zdrojů  
a jejich užití (dle platné rozpočtové skladby). Na základě doporučení RMO ekonomický odbor MMOl 
oslovil Komerční banku, a. s. ve věci poskytnutí závazného příslibu obnovení stávajícího 
revolvingového úvěru ve výši 30 mil. Kč pro rok 2019 při zachování dosavadních podmínek.  
 

PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY:                                                       mil. Kč 
 

• Obnova revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s.                          30,0  
Každoročně obnovovaný krátkodobý revolvingový úvěr - ve stejné výši. 
 

UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY:                                                  mil. Kč 
     

• Dle splátkových kalendářů dlouhodobých úvěrů celkem             137,6 
 

MOVO, a. s.       11,8 mil. Kč  
Úvěr s konečnou splatností v r. 2020. V současné době konstrukce roční úrokové sazby 
v úvěrové smlouvě snížilo tuto sazbu 0,00% p. a. Další obnovení sazby proběhne 
v červnu 2019.  
 

       EIB       74,1 mil. Kč 
Úvěr o celkové výši 1,5 mld. Kč byl kompletně načerpaný v r. 2014. Samotné čerpání 
proběhlo postupně v 7 tranších s využitím odkladu splátek. Konečná splatnost 
jednotlivých tranší je stanovena na r. 2034 – 2038. V r. 2019 poprvé zatíží rozpočet 
splátky všech 7 tranží (doba pro odklad splátek je ukončena).  
 
KB, a. s.       20,5 mil. Kč  
Město přijalo úvěr v celkové výši 370 mil. Kč s možností čerpání ve 3 tranších  
a dvouletým odkladem splátek - refinancování stávajících úvěrů. Úvěr byl kompletně 
načerpaný v r. 2014. Účelem bylo zrovnoměrnění splátek v následujících letech.  
 
KB, a. s.        
Úhrada směnky v rámci směnečného programu.  31,2 mil. Kč   

               SMOl má kompletně načerpáno 250 mil. Kč ze směnečného programu.  
 

• Krátkodobý revolvingový úvěr           30,0 mil. Kč  
 
V návrhu rozpočtu je zapojený přebytek hospodaření ve výši 100 000 tis. Kč, který je v rámci návrhu 
rozpočtu SMOl na rok 2019 určen k financování kapitálových výdajů. 
 
 
 
Závazné ukazatele rozpočtu a přenesení pravomoci na RMO v  roce 2018 
 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pověřilo 
Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání dne 19. 12. 2017 Radu města Olomouce schvalovat 
rozpočtové změny roku 2018, s výjimkou závazných ukazatelů. Těmi v roce 2018 jsou: 
 

1. Vyrovnaný rozpočet. 
 

2. Rozpočtové změny provozních a investičních výdajů a rozpočtových rezerv, převyšující částku 
3 mil. Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního 
vypořádání za předchozí kalendářní rok. 

 
Schvalování rozpočtových změn těchto ukazatelů si ponechalo ZMO plně ve své kompetenci. Ostatní 
rozpočtové změny jsou v kompetenci RMO.  
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Pro rok 2019 Rada města Olomouce navrhuje ke schválení níže uvedený výčet závazných 
ukazatelů:  
 

1. Vyrovnaný rozpočet. 
 

2. Rozpočtové změny provozních výdajů, investičních výdajů a rozpočtových rezerv, které 
převyšují částku 3 mil. Kč u jedné položky, jsou v kompetenci schvalování ZMO. Státní dotace, 
další účelové cizí zdroje a finanční vypořádání za předchozí kalendářní rok jsou v kompetenci 
schvalování RMO. Ostatní rozpočtové změny jsou v kompetenci RMO. 
  

3. Provozní výdaje odborů v rozpočtu MMOl a MPO jsou členěny na paragrafy (tzn. podle účelu) 
dle rozpočtové skladby ÚSC (územně samosprávných celků). Finanční přesuny v provozním 
rozpočtu odborů MMOl a MPO v rámci daného paragrafu budou plně v kompetenci pana 
primátora, věcně příslušných náměstků, pana tajemníka, ředitele MPO a dotčených vedoucích 
odborů.  
Ekonomický odbor, oddělení rozpočtu a finanční strategie, jako správce rozpočtu, ověří  
a zajistí kontrolu jednotlivých převodů, tj. oprávněnost požadavku odborů MMOl a MPO  
na rozpočet v rámci jednoho „paragrafu – účelu“ rozpočtové skladby pro ÚSC. Provedené 
změny budou k dispozici na oddělení rozpočtu a finanční strategie a nebudou podléhat 
schvalování RMO a ZMO. Tímto krokem se sníží množství předkládaných rozpočtových změn 
Radě města Olomouce, což ve svém důsledku povede ke zpřehlednění předkládaného 
materiálu.  

  

Rada města Olomouce rovněž navrhuje ke schválení níže uvedený časový harmonogram  
při vyplácení jednotlivých neinvestičních příspěvků a grantů:  
 

• Jmenovité příspěvky a granty do 100 000,00 Kč - průběžně dle zpracování odbory MMOl 
(vazba na vypracování smluv s příjemci dle jejich časových požadavků).  

 
• Jmenovité příspěvky a granty nad 100 000,00 Kč - neinvestiční příspěvky a granty,  

  které mají provozní charakter - 60%  březen 2019 a 40% nejpozději září 2019 (vazba  
    na vyrovnaný cashflow města – postupný růst příjmů a tomu odpovídající uvolňování  
    výdajů). 

 
Rada města Olomouce rovněž doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit přenesení 
pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny 
roku 2019 ve smyslu závazných ukazatelů. 
 

 

Závěrečný schvalovací proces 
 
Zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC č. 250/2000 Sb., § 11 - územní samosprávný celek zveřejní 
návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje 
alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění 
rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu 
rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku 
uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání  
na zasedání zastupitelstva.  
 
Konečný návrh rozpočtu bude po schůzi RMO konané dne 26. 11. 2018 vyvěšen na úřední 
desce a webových stránkách SMOl nejpozději dne 29. 11. 2018, zároveň s poučením dle § 11 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
  

• Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané statutárního města Olomouce uplatnit dle 
„Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce“, § 6 Pravidla pro vyjadřování veřejnosti  
na zasedání zastupitelstva, odst. 1, 2 a 5 ve znění: 

 
odst. 1 – „Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let  
a vlastní na území města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími 
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státními občany s trvalým pobytem na území města (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti 
projednávané v souladu se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko, a to: 
a) písemně s komentářem, 
b) ústně.“ 

 
odst. 2 – „Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po 
zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním 
doručením na magistrát města – organizační oddělení nejpozději do 12.00 hod. v pracovní 
den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného 
pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před 
zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, 
popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději 
však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání 
zastupitelstva.“ 
 
odst. 5 – „Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto paragrafu musí probíhat v jednacím jazyce 
zastupitelstva, tj. v jazyce českém.“ 

 
• Zastupitelstvu města Olomouce bude předložen návrh rozpočtu na rok 2019 včetně 

závazných ukazatelů pro všechny budoucí uživatele finančních prostředků rozpočtu roku 
2019, tedy pro výkonné orgány obce, zřízené nebo založené právnické a další osoby, které 
mají být příjemci dotací či příspěvků z rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Zadluženost SMOl k 30. 9. 2018 
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 – část A, část B, část C 
 
 
Pozn. Podklady zpracované dotčenými odbory MMOl k návrhu rozpočtu SMOl na rok 2019 jsou 
k dispozici na ekonomickém odboru – oddělení rozpočtu a finanční strategie.   


