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

-

7547 významné aktivity (org. 300) 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-50 000,00
Jedná se o přerozdělení dotací z hromadné položky v oblasti 

významných aktivit pro propagaci a rozvoj města.
RZ/18/0037

-50 000,00

-

8455
Hřbitov Neředín - oprava střechy tř. 

Míru č.p.104
3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 133 600,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 

dokončení akce "Tropický pavilon".

RZ/18/0033

7664
Plavecký stadion - tobogánová věž, 

org. 15552
3421

Využití volného 

času dětí a 

mládeže

6121 Budovy, haly a stavby 2 600 000,00

Posílení investičního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 

dokončení akce "Tropický pavilon".

RZ/18/0033

8475 Radnice - strop 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 
RZ/18/0033

8362
Šlechtitelů – konečná autobusová 

zastávka s točnou, org.15742 
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 719 102,98

Posílení investičního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 

dokončení akce "Tropický pavilon".

RZ/18/0033

8423

Švédská ulice - rekonstrukce 

vodovodu, kanalizace a komunikace 

, org. 15695

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00

Posílení investičního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 

dokončení akce "Tropický pavilon".

RZ/18/0033

7059
Tramvajová trať III. etapa - Povel, 

org. 25670
2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby 46 000,00

Posílení investičního výdaje je umožněno zapojením odvodu z 

investičního fondu Zoologické zahrady Olomouc z důvodu 

dokončení akce "Tropický pavilon".

RZ/18/0033

3 638 702,98

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

1 317 058,22

Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je 

umožněno zapojením doplatku dotace na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.

RZ/18/0033

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-1 618 000,00

Užití REZERVY k dispozici RMO/ZMO - účelově určeno ve 

výši 388 tis. Kč na koncepci SMOl v oblasti sportu, 500 tis. Kč 

na zajištění přestěhování dětí z MŠ Rooseveltova do prostor 

ZŠ Přichystalova a 730 tis. Kč na nákup aplikace "Sportuj v 

Olomouci".

RZ/18/0036

-300 941,78

Číslo 

prvku

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

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

-

6209 Nákup materiálu 6171
Činnost místní 

správy
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-300 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku dopravní 

prostředky.
RZ/18/0034

1525
org. 2490 Europe Direct ost. osob. 

výdaje
6171

Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na 

krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 

23).

RZ/18/0033

1515 org. 2490 Europe Direct platy zam. 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

98 585,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na 

krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 

23).

RZ/18/0033

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

40 147,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na 

krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 

23).

RZ/18/0033

1541
org. 2490 Europe Direct pov. poj. na 

veř. zdrav. poj.
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

14 453,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na 

krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 

23).

RZ/18/0033

8343 Pořízení automobilů , org. 35866 6171
Činnost místní 

správy
6123 Dopravní prostředky 300 000,00

Posílení položky na nákup ojetého vozu Škoda Fabia 1,2 pro 

odbor sociálních věcí.
RZ/18/0034

6198 Služby školení a vzdělávání 6171
Činnost místní 

správy
5167

Služby školení a 

vzdělávání
45 000,00

Navýšení finančních prostředků na odbor kanceláře tajemníka 

z důvodu realizace vzdělávací akce pro odbor správních 

činností, odbor přestupků.

RZ/18/0034

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

1 577,87 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

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

394,51 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

7035
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na OP 

Zaměstnanost - zdrav. poj. 
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

142,02 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

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

7 377,13 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

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

1 844,49 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

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

663,98 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/18/0033

282 185,00

-

8638
Aplikace "Sportuj v Olomouci", org. 

35924
2141 Vnitřní obchod 6111 Programové vybavení 730 000,00

Rozpočtovaná částka je účelově určena na nákup aplikace 

"Sportuj v Olomouci".
RZ/18/0036

1287 nákup služeb 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5169 Nákup ostatních služeb 388 000,00
Dokrytí rozpočtované položky na projekt "Koncepce SMOl v 

oblasti sportu a pohybu na období 2018 - 2024.
RZ/18/0036

8489
org. 2490 Europe Direct - Evropská 

komise
2141 Vnitřní obchod 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

127 052,37

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků 

Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit 

projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).

RZ/18/0033

8639 org. 300 Jakub Rousek, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

20 000,00

Žadatelem je Jakub Rousek, f. o.- na uspořádání koncertu na 

Radíkovském Fortu u příležitosti 100 let vzniku 

Československa.

RZ/18/0037

7416 org. 300 SK Olomouc Sigma MŽ 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00

Žadatelem je SK Olomouc Sigma MŽ - na organizaci 

mezinárodního turnaje SK Sigma Olomouc v areálu ZŠ 

Heyrovského.

RZ/18/0037

6863
propagace města na sportovištích a 

stadionech
3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5169 Nákup ostatních služeb -210 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků na konkrétní subjekt - 

služby spojené s propagací města a jeho příspěvkové 

organizace.

RZ/18/0034

1 085 052,37

-

6671 Nájemné 6171
Činnost místní 

správy
5164 Nájemné -45 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor kanceláře tajemníka z 

důvodu realizace vzdělávací akce pro odbor správních 

činností, oddělení přestupků.

RZ/18/0034

6426 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171
Činnost místní 

správy
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
1 000,00

Navýšení finančních prostředků na nákup drobného materiálu 

pro potřeby odboru.
RZ/18/0034

6346 Pohonné hmoty a maziva 6171
Činnost místní 

správy
5156

Pohonné hmoty a 

maziva
-1 000,00

Přesun finančních prostředků na nákup drobného materiálu 

pro potřeby odboru.
RZ/18/0034

-45 000,00

-

7792 Fond pomoci olomouckým dětem 3113 Základní školy 5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
3 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

společnosti SIWATEC, a. s. na činnost Fondu pomoci 

olomouckým dětem.

RZ/18/0033

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Název inv.střediska : Odbor školství

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

prvku

6043
MŠ Jílová - rekonstrukce 

elektroinstalace, org. 5557
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 200 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku MŠ Olomouc, 

Jílová z důvodu potřeby úhrady investičního výdaje, tj. opravy - 

rekonstrukce elektroinstalace v budově A mateřské školy.

RZ/18/0034

1357 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová 3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-1 200 000,00
Jedná se o snížení příspěvku na provoz MŠ Olomouc, Jílová z 

důvodu potřeby zajištění krytí výdaje investičního charakteru.
RZ/18/0034

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 500,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Olomouc, 

Svatoplukova na krytí mzdových výdajů - odměny pro Mgr. 

Vymětala, ředitele organizace, který dne 27.3.2018 provázel 

programem účastníky akce "Den učitelů".

RZ/18/0034

8227
org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, 

ÚZ 1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

66 745,51 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 Svatoplukova.

RZ/18/0033

8226
org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, 

ÚZ 1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

378 224,49 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 Svatoplukova.

RZ/18/0033

8063
org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1031 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

95 558,70 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

vývoj a vzdělávání - MŠ Zeyerova.

RZ/18/0033

8062
org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1035 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

541 499,30 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT 

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

vývoj a vzdělávání - MŠ Zeyerova.

RZ/18/0033

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-1 500,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství k 

zajištění výdajů rozpočtově nekrytých ZŠ a MŠ Olomouc, 

Svatoplukova.

RZ/18/0034

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

500 000,00

Dokrytí rozpočtované položky  - částka 500 tis. Kč je účelově 

určena ke krytí výdajů na vybavení, služby a údržbu spojenou 

se zajištěním přestěhování dětí z MŠ Rooseveltova do prostor 

ZŠ Přichystalova.

RZ/18/0036

1 585 028,00

-

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

5169 Nákup ostatních služeb 3 583 108,50

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/18/0033

6587
náhradní výsadby + následná péče - 

dle uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 41 933,00

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/18/0033

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

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

prvku

1749 knihy 6171
Činnost místní 

správy
5136

Knihy, učební pomůcky 

a tisk
5 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/0034

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

80 000,00

Navýšení rozpočtované položky na plánovanou obnovu 

vegetačních prvků v parcích (přepracování projektu) a na 

přípravu stavby cyklostezky Černovír - Chomoutov.

RZ/18/0034

1753 konzultační, porad. a práv. sl. 6171
Činnost místní 

správy
5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-5 000,00
Přesun finančních prostředků - vykrytí položky knihy a tisk dle 

reálného vývoje čerpání.
RZ/18/0034

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb -80 000,00

Přesun finančních prostředků - vykrytí položky konzultační, 

poradenské a právní služby.
RZ/18/0034

3 625 041,50

-

8398
Blanická ulice - kanalizace, org. 

25874
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -25 000,00 Akce byla vysoutěžena za nižší cenu, než bylo předpokládáno. RZ/18/0034

7115
Vlkova ulice - rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, org. 25708
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší cenu, než bylo předpokládáno. RZ/18/0034

0,00

-

1956 ZOO Sv. Kopeček Olomouc 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

210 000,00
Navýšení příspěvku na provoz - účelově určeno na služby 

spojené s propagací města a zřízené příspěvkové organizace.
RZ/18/0034

210 000,00

-

2225 doplatky dotací za volby 6402

Finanční 

vypořádání 

minulých let

2222

Ostatní příjmy z 

finančního vypořádání 

předchozích let od 

jiných veřejných 

rozpočtů

1 317 058,22
Jedná se o zapojení doplatku dotace na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.
RZ/18/0033

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
3 583 108,50

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/18/0033

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : ZOO Sv. Kopeček Olomouc
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6586
náhradní výsadby + následná péče - 

úhrady dle smluv
6171

Činnost místní 

správy
2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
41 933,00

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/18/0033

3351
org. 2490 EUROPE DIRECT - 

provozní grant
2141 Vnitřní obchod 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
352 237,37

Jedná se o zapojení prostředků Evropské komise, které jsou 

účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" 

(zvláštní účet, fond 23).

RZ/18/0033

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-5 001 075,79

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Jilemnického, 

Nedvězí centrum - dopravní opatření". 

b) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Týneček - 

Chválkovice, cyklostezka". 

Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

úhrady faktur proběhly v roce 2017. Jedná se o rozpočtovou 

změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne se pouze 

v cash-flow města).

RZ/18/0033

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171

Činnost místní 

správy
2321

Přijaté neinvestiční 

dary
3 000,00

Jedná se o zapojení daru společnosti SIWATEC. a. s., účelově 

určeného na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem.
RZ/18/0033

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

162 304,21 1 33063
Jedná se o zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na 

realizaci projektů v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0033

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

919 723,79 5 33063
Jedná se o zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na 

realizaci projektů v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/18/0033

7029
ÚZ 1041 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 114,40 1 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené 

na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0033

7028
ÚZ 1045 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

9 885,60 5 13013
Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené 

na operační program Zaměstnanost.
RZ/18/0033

8627

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt 

"Týneček - Chválkovice, 

cyklostezka"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 841,38 1 17015
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Týneček - Chválkovice, cyklostezka", fond 134.
RZ/18/0033

8616

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"Jilemnického, Nedvězí centrum - 

dopravní opatření"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

122 477,88 1 17968

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření", 

fond 133.

RZ/18/0033

8625

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"Týneček - Chválkovice, 

cyklostezka"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

153 518,28 1 17968
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Týneček - Chválkovice, cyklostezka", fond 134.
RZ/18/0033

8628

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt 

"Týneček - Chválkovice, 

cyklostezka"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

31 303,42 5 17016
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Týneček - Chválkovice, cyklostezka", fond 134.
RZ/18/0033

8617

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"Jilemnického, Nedvězí centrum - 

dopravní opatření"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 082 123,96 5 17969

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření", 

fond 133.

RZ/18/0033
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8626

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"Týneček - Chválkovice, 

cyklostezka"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 609 810,87 5 17969
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Týneček - Chválkovice, cyklostezka", fond 134.
RZ/18/0033

3997 Zoologická zahrada Olomouc 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
2122

Odvody příspěvkových 

organizací
3 638 702,98

Jedná se o zapojení odvodu z investičního fondu Zoologické 

zahrady Olomouc z důvodu dokončení akce "Tropický pavilon".
RZ/18/0033

10 030 068,07

V Olomouci dne 12.4.2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zpracovala: Bc. Renáta Finková vedoucí ekonomického odboru
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