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   STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 
 

 

 

Oznámení o zveřejnění schválených závazných ukazatelů – úprava závazných 

ukazatelů pro rozpočet SMOl roku 2021 

 

 

Platný závazný ukazatel pro rozpočet SMOl na rok 2021 od 1. ledna 2021  
 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pověřilo 
Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání dne 14. 12. 2020 Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2021, s výjimkou závazných ukazatelů pro rok 2021: 
  

1. 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. 

  
2. Provozní výdaje odboru v rozpočtu MMOl a MPO jsou členěny na paragrafy (tzn. 

podle účelu) dle rozpočtové skladby ÚSC (územně samosprávných celků). Finanční 
přesuny v provozním rozpočtu v rámci daného odboru MMOl a MPO v rámci daného 
paragrafu budou plně v kompetenci primátora, věcně příslušných náměstků, 
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 % průběžně v 1. pololetí daného roku a 40 % 
nejpozději 2. pololetí daného roku (vyrovnaný cash flow města – postupný růst 
příjmů a tomu odpovídající uvolňování výdajů). 
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Platný závazný ukazatel pro rozpočet SMOl na rok 2021 od 6. září 2021  

 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pověřilo 
Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání dne 6. 9. 2021 Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2021, s výjimkou závazných ukazatelů pro rok 2021: 
  

1. Rozpočtové změny provozních výdajů, investičních výdajů (mimo výdaje převyšující 
částku 10 mil. Kč u jedné položky, kdy poskytovatel dotace zasílá na základě 
žádosti o dotaci zálohu ex-ante) 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. 
 

2. Rozpočtové změny v oblasti investičních výdajů převyšující částku 10 mil. Kč  
u jedné položky, kdy poskytovatel dotace zasílá na základě žádosti o dotaci 
zálohu ex-ante na investiční akci, jsou v kompetenci schvalování ZMO.   

  
3. Provozní výdaje odboru v rozpočtu MMOl a MPO jsou členěny na paragrafy (tzn. 

podle účelu) dle rozpočtové skladby ÚSC (územně samosprávných celků). Finanční 
přesuny v provozním rozpočtu v rámci daného odboru MMOl a MPO v rámci daného 
paragrafu budou plně v kompetenci primátora, věcně příslušných náměstků, 
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 % průběžně v 1. pololetí daného roku a 40 % 
nejpozději 2. pololetí daného roku (vyrovnaný cash flow města – postupný růst 
příjmů a tomu odpovídající uvolňování výdajů). 
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Schválené závazné ukazatele roku 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách SMOl dle 
níže uvedeného odkazu a k dispozici v listinné podobě na ekonomickém odboru MMOl,  
odd. rozpočtu a finanční strategie, Palackého 14, 779 00 Olomouc .  
 
 
 
 https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/rozpocet-mesta 

 
 
 

 

Zpracovala:  

Ing. Marcela Hélová 

Ekonomický odbor - vedoucí odd. rozpočtu a FS 

tel.: 588 488 590 / mobil: 730 811 920 

marcela.helova@olomouc.eu 
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