
Magistrát města Olomouce

Vydala: Jaroslava Kotelenská, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 13.3.2018 rozpočtové změny roku 2018. 

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

-

1020 nákup služeb 6112 Zastupitelstva obcí 5169
Nákup ostatních 

služeb
50 000,00

Posílení provozního výdeje je umožněno zapojením daru 

Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. na realizaci stálé expozice 

s názvem "Správa města a její představitelé po roce 1848".

RZ/18/0015

7547 významné aktivity (org. 300) 6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-166 000,00
Jedná se o přerozdělení dotací z hromadné položky v oblasti 

významných aktivit pro propagaci a rozvoj města.
RZ/18/0022

-116 000,00

-

7069
Čajkovského - parkovací 

stání, org. 25678
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121
Budovy, haly a 

stavby
-80 000,00

Smlouva uzavřena pouze na DUR z důvodu vyjasnění technického řešení 

a nákladů akce.
RZ/18/0018

7830
Kollárovo náměstí - 

přemístění fragmentů kašny
3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5169
Nákup ostatních 

služeb
-76 500,00 V letošním roce se nepředpokládá čerpání částky v plné výši. RZ/18/0018

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121

Budovy, haly a 

stavby
-32 000,00

Převod částky z odboru investic na odbor školství v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetická opatření". Jedná se o přípravu staveniště, kdy 

kácení a prořezy stromů v době vegetačního klidu zajišťovala mateřská 

škola.

RZ/18/0018

7654
MŠ Rožňavská - energetická 

opatření, 15623
3111 Mateřské školy 6121

Budovy, haly a 

stavby
-500 500,00 Akce je již zrealizována a ukončena. RZ/18/0018

7039
MŠ Svatoplukova 11 - 

stavební úpravy, org. 15619
3111 Mateřské školy 6121

Budovy, haly a 

stavby
-1 000 000,00 Část nákladů byla zaplacena na konci roku 2017. RZ/18/0018

1063 nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné 18 695,51

Posílení provozního výdeje je umožněno zapojením smluvních pokut 

firmy M&B eProjekce s.r.o. (12 907,52 Kč) a firmy HBH Projekt spol. s 

r.o. (5 787,99 Kč) za nedodržení smluvních podmínek.

RZ/18/0015

8424

Neředínská, U Dvora, Letců - 

rekonstrukce komunikace a 

inž. sítí, org. 14800

2212 Silnice 6121
Budovy, haly a 

stavby
10 000,00

Částka potřebná na úhradu nákladů na zajištění výkonu autorského 

dozoru při realizaci zpomalovacího prahu.
RZ/18/0018

Číslo 

prvku

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

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

prvku

8422
Pešinova ulice - rekonstrukce 

stoky BXVII, org. 15702
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121
Budovy, haly a 

stavby
693 000,00

Převod částky v rámci akce Pešinova z prostředků MOVO na vlastní 

zdroje dle vysoutěžených částek.
RZ/18/0018

8174 Radnice - hlavní věž 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 826 500,00

Rozsah opravy věže radnice byl znám až po provedení průzkumu 

koncem loňského roku. Na základě tohoto průzkumu proběhlo výběrové 

řízení na DSP a DPS. PD byla vysoutěžena za 986.150,00 Kč.

RZ/18/0018

8475 Radnice - strop 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
113 650,00

Částka je nutná na doplacení průzkumu stropu radnice, kdy po odkrytí 

stropu se ukázalo, že je potřeba více trámů, než bylo předpokládáno. 

Dále je potřeba pokrýt náklady na statický přepočet krovu nad částí D 

radnice, kde je strop zavěšen na konstrukci krovu.

RZ/18/0018

8557
Socha Panny Marie - 

restaurování
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5171 Opravy a udržování 650 000,00

Rozpočtovaná položka je účelově určena na restaurování sochy P. Marie 

v Pavlovičkách.
RZ/18/0018

8362

Šlechtitelů – konečná 

autobusová zastávka s 

točnou, org.15742 

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121
Budovy, haly a 

stavby
2 999 000,00 Částka potřebná na uzavření SOD na realizaci stavby. RZ/18/0018

8423

Švédská ulice - rekonstrukce 

vodovodu, kanalizace a 

komunikace , org. 15695

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121
Budovy, haly a 

stavby
1 015 000,00

Rekonstrukce komunikace byla vysoutěžena za vyšší částku, než se 

předpokládalo z rozpočtu projektanta. Částka obsahuje i náklady na 

úhradu TDS, AD a BOZP.

RZ/18/0018

8473
Švýcarské nábřeží - opěrná 

zeď
6171 Činnost místní správy 5169

Nákup ostatních 

služeb
78 000,00

PD na akci "Švýcarské nábřeží - opěrná zeď" byla vysoutěžena za vyšší 

částku, než bylo předpokládáno.
RZ/18/0018

8474
Švýcarské nábřeží - opěrná 

zeď
6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování -990 000,00

Nebude se v letošním roce realizovat. Předpoklad pro vydání územního 

rozhodnutí a ohlášení stavby je v únoru 2019.
RZ/18/0018

7059
Tramvajová trať III. etapa - 

Povel, org. 25670
2271 Ostatní dráhy 6121

Budovy, haly a 

stavby
-750 000,00 Část nákladů byla zaplacena na konci roku 2017. RZ/18/0018

5869 Tropický pavilon, org. 15402 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
6121

Budovy, haly a 

stavby
-112 500,00 Akce je již zrealizována a ukončena. RZ/18/0018

8374

Velkomoravská, Skupova - 

propojení cyklostezka, org. 

15797

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121
Budovy, haly a 

stavby
-14 650,00

Nebude se v letošním roce realizovat. Předpoklad pro vydání územního 

rozhodnutí a ohlášení stavby je v únoru 2019.
RZ/18/0018

7607

ZŠ Přichystalova - vybudování 

odborných učeben a 

přístavba, org. 25792

3113 Základní školy 6121
Budovy, haly a 

stavby
60 500,00

Jedná se o částku na provedení a vyhodnocení stavebně technického 

průzkumu, který byl navýšen na základě požadavků investora nad rámec 

původně požadovaného předmětu plnění (sondy ve stropních 

konstrukcích a instalace sádrových terčů z důvodu zjištěných prasklin 

stávajícího objektu).

RZ/18/0018

7698
ZŠ Svatoplukova - dílny, org. 

15825
3113 Základní školy 6121

Budovy, haly a 

stavby
-850 000,00 Část nákladů byla zaplacena na konci roku 2017. RZ/18/0018

2 058 195,51
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

-

3338 Centrum Semafor - služby 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5169

Nákup ostatních 

služeb
-5 804,00

Finanční prostředky jsou účelově určeny na náhradní výsadbu CENTRA 

SEMAFOR.
RZ/18/0018

-5 804,00

-

6201
Nájemné za nájem s právem 

koupě - leasing
6171 Činnost místní správy 5178

Nájemné za nájem 

s právem koupě
-500 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku stroje,přístroje a 

zařízení.
RZ/18/0018

8037
Pořízení kopírek pro MMOl, 

org. 35838
6171 Činnost místní správy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
500 000,00 Posílení položky na nákup kopírovacích strojů pro MMOl. RZ/18/0018

8169

ÚZ 1041 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - náhrady 

za nemoc

6171 Činnost místní správy 5424
Náhrady mezd v 

době nemoci
578,29 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

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

2 032,11 1 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

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

508,16 1 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

7035

ÚZ 1041 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - zdrav. 

poj. 

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

182,90 1 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

8168

ÚZ 1045 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - náhrady 

za nemoc

6171 Činnost místní správy 5424
Náhrady mezd v 

době nemoci
2 703,71 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

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

9 500,89 5 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

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

2 375,84 5 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Mgr. Michal Urbášek, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel

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

7034

ÚZ 1045 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - zdrav. 

poj.

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

855,10 5 13013
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Úřadu práce 

ČR, účelově určené na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

18 737,00

-

8004
org. 300 Bezpečně na 

silnicích o.p.s.
3419

Ostatní tělovýchovná 

činnost
5221

Neinvestiční 

transfery obecně 

prospěšným 

společnostem

20 000,00
Žadatelem je Bezpečně na silnicích o.p.s. - na projekt Na kole jen s 

přilbou (rexlexní pásky, tisk cyklomap a dalších tiskovin).
RZ/18/0022

8614
org. 300 SK  Sigma Olomouc, 

a.s.
3419

Ostatní tělovýchovná 

činnost
5213

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-PO

50 000,00
Žadatelem je SK  Sigma Olomouc, a.s. - na zajištění organizace 

kvalifikovaného turnaje Mistrovství Evropy ve fotbalu hráčů do 17 let.
RZ/18/0022

6863
propagace města na 

sportovištích a stadionech
3419

Ostatní tělovýchovná 

činnost
5169

Nákup ostatních 

služeb
-3 000 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků na konkrétní subjekty - služby 

spojené s propagací města a jeho příspěvkových organizací.
RZ/18/0018

-2 930 000,00

-

7683

Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky" schválené v 

ZMO

6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
-903 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství určených k 

naplňování Koncepce a rozvoje školství pro FZŠ Hálkova a ZŠ a MŠ 

Svatoplukova.

RZ/18/0018

1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
83 325,76

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků České 

Národní Agentury "Dům zahraniční spolupráce" (poskytnutých 

prostřednictvím Univerzity Palackého) v rámci grantové dohody projektu 

ERASMUS+.

RZ/18/0015

1377
org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a 

MŠ Nedvědova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

32 000,00

Převod částky z odboru investic na odbor školství v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetická opatření". Jedná se o přípravu staveniště, kdy 

kácení a prořezy stromů v době vegetačního klidu zajišťovala mateřská 

škola.

RZ/18/0018

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

858 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova  z důvodu 

realizace naplňování Koncepce rozvoje školství. Na mzdové výdaje 

související s posílení pedagogických pracovníků do tříd pro nadané žáky 

a žáky s dvojí výjimečností se jedná o částku 838 tis. Kč a na učební 

pomůcky a materiálové výdaje se jedná o částku 20 tis. Kč.

RZ/18/0018

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a 

MŠ Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

45 000,00

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

důvodu realizace naplňování Koncepce rozvoje školství. Částka je  

určena na doplatek mzdových výdajů-odměn pracovníkům školy 

podílejících se na mimoškolních aktivitách komunitní školy.

RZ/18/0018

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

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

prvku

8071
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 

1031 33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční 

transfery zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

23 734,44 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ 

Mozartova.

RZ/18/0015

8070
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 

1035 33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční 

transfery zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

134 495,16 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ 

Mozartova.

RZ/18/0015

3005
org. 300 Nadační fond 

Gaudeamus, nadace
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5229

Ostatní neinvestiční 

transfery 

neziskovým a 

podobným 

organizacím

10 000,00
Žadatelem je Nadační fond Gaudeamus, nadace - na uspořádání XXVII. 

ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií.
RZ/18/0022

7265 org. 300 Petr Zakopal, f. o. 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5212

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

50 000,00
Źadatelem je Petr Zakopal, f. o. - na uspořádání akce Olomoucký drak 

2018.
RZ/18/0022

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-46 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství k zajištění 

výdajů odboru školství za konzultační služby, tj. kontrolu zpracování 

projektové dokumentace ZŠ a MŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro 

polytechnické vzdělávání.

RZ/18/0018

1352 poradenské a práv. služby 6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a 

právní služby

46 000,00

Jedná se o zajištění rozpočtového krytí výdajů odboru školství za 

konzultační služby, tj. kontrolu zpracování projektové dokumentace ZŠ a 

MŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání.

RZ/18/0018

333 555,36

-

8032
org. 300 JK GRANDE 

POSLUCHOV z.s.
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční 

transfery spolkům
36 000,00

Žadatelem je JK GRANDE POSLUCHOV z.s.- na uspořádání setkání 

handicapovaných dětí  - Svět zvířat a přírody pro děti Společnosti rané 

péče.

RZ/18/0022

7959
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

1 163 750,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady 

Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový 

dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.

RZ/18/0015

7880
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4333

Domovy-penzióny pro 

matky s dětmi
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

1 168 250,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady 

Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov 

pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru 

sociálních služeb.

RZ/18/0015

7916
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4333

Domovy-penzióny pro 

matky s dětmi
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

662 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady 

Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov 

pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru 

sociálních služeb.

RZ/18/0015

3 030 000,00

Název inv.střediska : Odbor sociálních služeb

Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

-

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169

Nákup ostatních 

služeb
5 804,00 Finanční prostředky na náhradní výsadbu CENTRA SEMAFOR. RZ/18/0018

5 804,00

-

1841 Kašny - el. energie 3329

Ostatní záležitosti 

ochrany památek a 

péče o kulturní 

dědictví

5154 Elektrická energie 4 637,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením přeplatku od 

společnosti Centropol Energy, a. s. za dodávku elektrické energie v roce 

2017.

RZ/18/0015

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti 

ochrany památek a 

péče o kulturní 

dědictví

5171 Opravy a udržování -650 000,00
Převod finančních prostředků na odbor investic - restaurování sochy P. 

Marie v Pavlovičkách.
RZ/18/0018

-645 363,00

-

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-385 000,00

Jedná se o přesun provozních nákladů účelově určených na pořízení 

záchranářského motorového člunu pro JSDH SMOl 221 tis.Kč a na 

pořízení příslušenství k vyprošťovacímu zařízení 164 tis.Kč.

RZ/18/0018

4817
Hydraulické vyprošťovací 

zařízení, org. 35388
5212 Ochrana obyvatelstva 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
234 000,00

Navýšení rozpočtované položky na pořízení příslušenství k 

vyprošťovacmu zařízení.
RZ/18/0018

1894 Nákup ostatních služeb 5212 Ochrana obyvatelstva 5169
Nákup ostatních 

služeb
-16 240,00

Jedná se o přesun provozních nákladů,  účelově užito na úhradu pojištění 

odpovědnosti za újmu JSDH SMOl.
RZ/18/0018

1908 Ochranné pomůcky 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5132 Ochranné pomůcky -70 000,00

Jedná se o přesun provozních nákladů, účelově zařazeno na pořízení 

příslušenství k vyprošťovacímu zařízení.
RZ/18/0018

1909 Prádlo, oděv a obuv 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5134 Prádlo, oděv a obuv -120 000,00

Jedná se přesun provozních nákladů, účelově určeno pro JSDH SMOl na 

náklady rozšíření E skupiny autoškoly 80 tis.Kč a na kurz obsluhovatelů 

motorových pil 40 tis.Kč.

RZ/18/0018

1920 Služby peněž. ústavů 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5163

Služby peněžních 

ústavů
16 240,00

Jedná se o přesun provozních nákladů - úhrada pojištění odpovědnosti 

za újmu JSDH SMOl.
RZ/18/0018

1922 Služby školení a vzdělávání 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5167

Služby školení a 

vzdělávání
120 000,00

Navýšení rozpočtované položky - rozšíření E skupiny autoškoly 80 tis.Kč 

a na kurz obsluhovatelů motorových pil 40 tis.Kč.
RZ/18/0018

8356
Záchranářský hliníkový člun 

pro JSDH, org. 35867
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
221 000,00

Rozpočtovaná položka bude použita na pořízení záchranářského 

motorového člunu pro JSDH SMOl.
RZ/18/0018

0,00

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

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

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
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-

8400
Machátova – rekonstrukce 

vodovodu, org. 25876
2310 Pitná voda 6121

Budovy, haly a 

stavby
1 000,00 Nejnižsí nabídková cena po soutěži PD je 150.863,00 Kč. RZ/18/0018

7675
Na Sezníku - rekonstrukce 

vodovodu, org. 15726
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121
Budovy, haly a 

stavby
159 500,00

Částka je potřebná k úhradě výkonu technického dozoru stavebníka, 

BOZP, AD a archeologického dohledu.
RZ/18/0018

7136
Pešinova ulice - rekonstrukce 

stoky BXVII, org. 15702
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121
Budovy, haly a 

stavby
-693 000,00

Převod částky v rámci akce Pešinova z prostředků MOVO na vlastní 

zdroje dle vysoutěžených částek.
RZ/18/0018

8231

Švédská ulice - rekonstrukce 

vodovodu, kanalizace a 

komunikace, org. 15695

2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121
Budovy, haly a 

stavby
-889 000,00 Převod částky v rámci akce Švédská dle rozpočtových položek. RZ/18/0018

-1 421 500,00

-

1974 Knihovna města Olomouce 3314 Činnosti knihovnické 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 000 000,00
Navýšení příspěvku na provoz - účelově určeno na služby spojené s 

propagací města a zřízené příspěvkové organizace.
RZ/18/0018

7720
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
3314 Činnosti knihovnické 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

2 765 938,00 00160

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce na 

plnění regionální funkce knihoven na rok 2018.

RZ/18/0015

7305

ÚZ 00556 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii 

Olomouc na projekt 

Dvořákova Olomouc

3312 Hudební činnost 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

600 000,00 00556

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravskou filharmonii Olomouc 

na částečnou úhradu nákladů na projekt Dvořákova Olomouc.

RZ/18/0015

1956 ZOO Sv. Kopeček Olomouc 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

2 000 000,00
Navýšení příspěvku na provoz - účelově určeno na služby spojené s 

propagací města a zřízené příspěvkové organizace.
RZ/18/0018

6 365 938,00

-

2968
KÚ na zajištění sociálních 

služeb - Azylový dům      ZBÚ
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

2111

Příjmy z 

poskytování služeb 

a výrobků

1 163 750,00

Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování 

sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních 

služeb.

RZ/18/0015

2201

KÚ za zajištění sociálních 

služeb - Domov pro matky s 

dětmi Holečkova ZBÚ

4333
Domovy-penzióny pro 

matky s dětmi
2111

Příjmy z 

poskytování služeb 

a výrobků

1 168 250,00

Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování 

sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na 

základě fakturace odboru sociálních služeb.

RZ/18/0015

7367

KÚ za zajištění sociálních 

služeb - Domov pro matky s 

dětmi Sokolská  ZBÚ

4333
Domovy-penzióny pro 

matky s dětmi
2111

Příjmy z 

poskytování služeb 

a výrobků

662 000,00

Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování 

sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na 

základě fakturace odboru sociálních služeb.

RZ/18/0015

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

4736

Pokuta odboru investic - od 

6/2013 hromadný prvek pro 

všechny pokuty OI

3636 Územní rozvoj 2212

Sankční platby 

přijaté od jiných 

subjektů

18 695,51

Jedná se o zapojení smluvních pokut firmy M&B eProjekce s.r.o. (12 

907,52 Kč) a firmy HBH Projekt spol. s r.o. (5 787,99 Kč) za nedodržení 

smluvních podmínek (MŠ Rožňavská - energetická opatření, Ulice 1. 

máje - rekonstrukce komunikace).

RZ/18/0015

8304
Projekt čtvrté stálé expozice 

(sponzorské dary)
6171 Činnost místní správy 2321

Přijaté neinvestiční 

dary
50 000,00

Jedná se o zapojení daru Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. 

na realizaci stálé expozice s názvem "Správa města a její představitelé 

po roce 1848".

RZ/18/0015

6635
UP Olomouc na projekt 

ERASMUS+
3299

Ostatní záležitosti 

vzdělávání
2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
83 325,76

Jedná se o zapojení prostředků České Národní Agentury "Dům 

zahraniční spolupráce" (poskytnutých prostřednictvím Univerzity 

Palackého) v rámci grantové dohody projektu ERASMUS+.

RZ/18/0015

7719
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
2 765 938,00 00160

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Knihovnu města Olomouce na plnění regionální funkce knihoven na rok 

2018.

RZ/18/0015

7304

ÚZ 00556 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii 

Olomouc na projekt 

Dvořákova Olomouc

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
600 000,00 00556

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc na částečnou úhradu nákladů na projekt 

Dvořákova Olomouc.

RZ/18/0015

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

23 734,44 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0015

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

OP VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

134 495,16 5 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0015

7029

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR 

(Úřad práce) na OP 

"Zaměstnanost"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

3 301,46 1 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

7028

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR 

(Úřad práce) na OP 

"Zaměstnanost"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

15 435,54 5 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na operační 

program Zaměstnanost.
RZ/18/0015

2454

vratky záloh za energie, 

náhrady škod, bonusy RWE 

apod.

6171 Činnost místní správy 2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
4 637,00

Jedná se o zapojení přeplatku od společnosti Centropol Energy, a. s. za 

dodávku elektrické energie v roce 2017.
RZ/18/0015

6 693 562,87

V Olomouci dne 14.3.2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zpracovala: Bc. Renáta Finková vedoucí ekonomického odboru
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