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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.

-375 000,00
Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného prvku v 

oblasti Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města.
RZ/18/0044

-375 000,00

-

2620 Dětská hřiště, org. 14957 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby -2 375 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

realizaci dětských hřišť Synkova, Na Vozovce, Jílová a 

Ječmínkova.

RZ/18/0040

8643 Ječmínkova - dětské hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
52 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8637
Ječmínkova - dětské hřiště, org. 

15923
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 211 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8647
Ječmínkova - dětské hřiště, org. 

35923
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
362 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

7653
Jilemnického, Nedvězí centrum - 

dopravní opatření, org. 15346
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -24 500,00
Přeložka sítí byla uhrazena za nižší částku, než bylo 

přepokládáno v plánu.
RZ/18/0040

8642 Jílová - dětské hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
15 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8636 Jílová - dětské hřiště, org. 15922 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 246 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8646 Jílová - dětské hřiště, org. 35922 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
488 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8633
Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 

25895
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 315 000,00

Převod částky z hromadného orgu přechody pro pěší na 

projektovou dokumentaci "Mrštíkovo náměstí - přechod pro 

chodce".

RZ/18/0040

8447
MŠ Střední novosadská - rozšíření 

kapacity, org. 25903
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 123 000,00

Doplnění plánu investic o částku dle vysoutěžené částky na 

zhotovení projektové dokumentace.
RZ/18/0040

Číslo 

prvku

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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prvku

8641 Na Vozovce - dětské hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
14 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8635
Na Vozovce - dětské hřiště, org. 

15921 
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 169 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8645
Na Vozovce - dětské hřiště, org. 

35921
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
268 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

7408 náhrady škod 6171 Činnost místní správy 5192 Poskytnuté náhrady 30 000,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

doplatku kupní ceny od firmy AUTO - Rolný v.o.s.
RZ/18/0039

6487
Protipovodňová opatření II. B - 

související investice, org. 14864
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 669 000,00

NAvýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/18/0042

4059 Přechody pro pěší, org. 25270 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -315 000,00

Převod částky z hromadného orgu přechody pro pěší na 

projektovou dokumentaci "Mrštíkovo náměstí - přechod pro 

chodce".

RZ/18/0040

2623
Realizace investičních akcí dle 

požadavků KMČ, org. 14811
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
6121 Budovy, haly a stavby -2 150 000,00

Přerozdělení z hromadné položky na jednotlivé inv. akce a 

velké opravy dle požadavků KMČ.
RZ/18/0043

8640 Synkova - dětské hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
44 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8634
Synkova - dětské hřiště, org. 

15920
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 200 500,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8644
Synkova - dětské hřiště, org. 

35920
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
318 000,00

Převod částky z hromadného orgu "Dětská hřiště" na 

jednotlivá hřiště dle vysoutěžených cen a rozpočtových 

položek.

RZ/18/0040

8392 Tomkova – opěrná zeď 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5171 Opravy a udržování -130 000,00

Nebude se v letošním roce realizovat. Předpoklad pro 

vydání územního rozhodnutí a ohlášení stavby je v únoru 

2019.

RZ/18/0040

6044 sankce a vratky dotací 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5363

Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům
15 000,00

ÚOHS vyzval zadavatele k doručení kompletní 

dokumentace k šetřené VZ Protipovodňová opatření III. 

Etapa. Zadavatele zastupovala firma S- Invest CZ, s.r.o., 

která dané zajišťovala. Některé části dokumentace však 

nedoručila v elektronické podobě, ale doručila pouze jejich 

listinné kopie. ÚOHS na základě tohoto pochybení uložil 

pokutu ve výši 15.000,- Kč.

RZ/18/0040

-1 451 000,00

-

8468 Pohonné hmoty a maziva 6171 Činnost místní správy 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
7 000,00 Dofinancování rozpočtované položky. RZ/18/0040

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

2690

vratka mylně inkas. prostř. 

,dobropis, přeplatky z min. let, 

uložení finanční částky 5 tis. Kč do 

schránky věže

6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

5 000,00

Uložení trojice tubusů do radniční věžičky s původními 

historickými dokumenty z období 1704 - 1962 (nález při 

sejmutí pozlacené makovice z věžičky nad orlojem) a 

soudobými materiály s přehledem událostí od šedesátých 

let až do současnosti  přiložena i česká bankovka v nejvyšší 

nominální hodnotě, tedy 5 000,00 Kč.

RZ/18/0040

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-12 000,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - v 

rámci uložení trojice tubusů s původními historickými 

dokumenty a soudobými materiály v radniční věžičce 

přiložena i česká bankovka v nejvyšší nominální hodnotě, 

tedy 5 000,00 Kč + 7 000,00 Kč dofinacování položky PHM.

RZ/18/0040

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-669 000,00

Užití REZEVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO -částka 

669 tis. Kč účelově určena na výdaje spojené s inv. akcí 

"Protipovodňová opatření II. B - související investice".

RZ/18/0042

-669 000,00

-

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00

Navýšení rozpočtované položky oprav veřejného osvětlení 

dle požadavku KMČ Hejčín - cyklostezka kolem Mlýnského 

potoka.

RZ/18/0043

2 000 000,00

-

1221 org. 251  DOTACE v oblasti CR 2143 Cestovní ruch 5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-20 000,00 Rozpuštění všeobecného prvku - dotace v oblasti CR. RZ/18/0044

1220 org. 251 České dráhy, a. s. 2143 Cestovní ruch 5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-PO

20 000,00 Historickým vlakem na Floru Olomouc. RZ/18/0044

8003 org. 300 Agentura Lafayette, z.s. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
45 000,00

Žadatelem je Agentura Lafayette, z.s. - na uspořádání 

minifestivalu hr Jana Sulovského Olomoucké reminiscence 

2018.

RZ/18/0044

6385
org. 300 Asociace kuchařů a 

cukrářů České republiky, spolek
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00

Žadatelem je  Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, 

spolek - na náklady spojené s organizací gastronomické 

soutěže Gastro Olomouc - Olima cup 2018.

RZ/18/0044

5474 org. 300 Basketbal Olomouc s.r.o. 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-PO

50 000,00
Žadatelem je  Basketbal Olomouc s.r.o. - na uspořádání 

mezinárodního basketbalového turnaje mužů.
RZ/18/0044

Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD 

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

8658
org. 300 Doc. Mgr. Bohumil Teplý, 

f. o. 
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

50 000,00
Žadatelem je Doc. Mgr. Bohumil Teplý, f. o. - na výstavu 

celoživotního díla olomouckého sochaře Bohumila Teplého.
RZ/18/0044

8031 org. 300 Helena Veličková 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

50 000,00
Žadatelem je  Helena Veličková - na vydání publikace 

Člověk je vinen.
RZ/18/0044

8657 org. 300 Pavla Macharáčková, f. o. 3419
Ostatní tělovýchovná 

činnost
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

30 000,00

Žadatelem je Pavla Macharáčková, f. o.- na chod oddílu 

házené SK UP Olomouc (koupě dresů, startovné, 

uspořádání letního přípravného turnaje).

RZ/18/0044

8659
org. 300 Spolek Kováři 

Olomouckého Kraje
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00

Žadatelem je Spolek Kováři Olomouckého Kraje - na 

realizaci a zabezpečení programu pro mezinárodní kovářský 

festival. Olomoucký FORTel.

RZ/18/0044

4460
org. 300 Sportovní klub Městské 

policie Olomouc
3419

Ostatní tělovýchovná 

činnost
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
40 000,00

Žadatelem je  Sportovní klub Městské policie Olomouc  - na 

uspořádání 7. ročníku ve fotbalovém turnaji o pohár ředitele 

Městské policie Olomouc.

RZ/18/0044

8661
Pomník Holice - oběti 2. světové 

války, org. 15927
3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického povědomí

6127 Kulturní předměty 150 000,00
Zhotovení pomníku dle požadavku KMČ Holice - na 

památku rodáků Holice, kteří padli ve 2. světové válce.
RZ/18/0043

485 000,00

-

7448  DOTACE - individuální projekty 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-84 800,00
Jedná se o přerozdělení dotací z hromadné položky na 

jednotlivé subjekty.
RZ/18/0046

1453  DOTACE - transfery - volný čas 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

-63 500,00
Jedná se o přerozdělení dotací z hromadné položky na 

jednotlivé subjekty.
RZ/18/0046

4335
Agentura rozvojové a humanitární 

pomoci Ol. kraje, o.p.s.
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5221

Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným 

společnostem

15 000,00
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Ol. kraje, o.p.s. - 

Rozvojové večery 2018.
RZ/18/0046

8648
FZŠ Tererovo nám. - bezbariérové 

úpravy, 5925
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

205 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku FZŠ Tererovo 

nám. z důvodu potřeby úhrady investičních výdajů 

spojených s bezbariérovými úpravami prostor ZŠ Helsinská.

RZ/18/0040

7402 Charita Olomouc 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5223

Neinvestiční transfery 

církvím a 

náboženským 

společnostem

15 000,00 Charita Olomouc - Školička Khamořo. RZ/18/0046

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Číslo 

prvku

3077
Klub Dr. Milady Horákové, 

Olomouc
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
2 500,00

Klub Dr. Milady Horákové, Olomouc - Zájmová a vzdělávací 

činnost na společnsko-kulturně-politických akcích a 

vzpomínky na významná výročí v roce 2018.

RZ/18/0046

5351

Letecký spolek generála Františka 

Peřiny, Olomouc (dříve Odbočka 

Svazu letců ČR generála Františka 

Peřiny Olomouc)

3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
6 000,00

Letecký spolek generála Františka Peřiny, Olomouc (dříve 

Odbočka Svazu letců ČR generála Františka Peřiny 

Olomouc) - Podpora spolkové činnosti Leteckého spolku 

generála Františka Peřiny, Olomouc.

RZ/18/0046

5350
Moravsko-slezská křesťanská 

akademie
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
5 000,00

Moravsko-slezská křesťanská akademie - Přednáškový 

cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie Olomouc.
RZ/18/0046

1378
org. 1320 neinv. přísp. FZŠ 

Tererovo nám.
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

95 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Tererovo 

nám. z důvodu potřeby úhrady neinvestičních výdajů 

spojených s bezbariérovými úpravami prostor ZŠ Helsinská.

RZ/18/0040

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

-500 000,00

Jedná se o snížení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z 

důvodu potřeby zajištění fin. prostředků v rozpočtu odboru 

školství na úhradů výdajů spojených s pořízením vybavení 

přístavby FZŠ Hálkova, které realizuje odbor školství.

RZ/18/0040

8655 org. 300 Martin Peřina, f. o. 3113 Základní školy 5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-FO

20 000,00

Žadatelem je Martin Peřina, f. o. - na vývoj metodiky 

projektové výuky určené pro využití v MŠ a ZŠ Kukátko do 

škol.

RZ/18/0044

8663 org. 300 OK4Inovace 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
40 000,00 org. 300 OK4Inovace - micro:bit. RZ/18/0046

8664 org. 300 Tom Tuři 4105 Olomouc 3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
14 800,00 Tom Tuři 4105 Olomouc - Nájemné, letní a zimní tábor. RZ/18/0046

5696
OSK Olomouc, z. s. (dříve OSK 

Klubko)
3419

Ostatní tělovýchovná 

činnost
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
10 000,00 OSK Olomouc, z. s. (dříve OSK Klubko) - Plyšákov 2018. RZ/18/0046

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-364 000,00

Jedná se o čerpání fin. prostředků odboru školství z důvodu 

potřeby krytí  investičních výdajů FZŠ Tererovo nám. ve 

výši 205 000,- Kč a krytí neinvestičních výdajů ve výši 95 

000,-Kč na bezbariérové úpravy prostor ZŠ Helsinská a dále 

potřeby krytí neinvestičních výdajů odboru školství ve výši 

64 000,-Kč na  pořízení vybavení do odborných učeben 

přístavby FZŠ Hálkova..

RZ/18/0040

5363
Regionální unie seniorů, 

Jungmannova 25, Olomouc
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
5 000,00

Regionální unie seniorů, Jungmannova 25, Olomouc - 

Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost.
RZ/18/0046

5186
Sdružení pro rozvoj gymnázia 

Olomouc - Hejčín
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00

Sdružení pro rozvoj gymnázia Olomouc - Hejčín - 

Mezinárodní výměna studentů.
RZ/18/0046

5356
SPCCH v ČR, ZO Astmatiků 

Olomouc
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
2 000,00 SPCCH v ČR, ZO Astmatiků Olomouc - Zdravý pohyb. RZ/18/0046
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5499

SPCCH v ČR, ZO Olomouc (Svaz 

postižených civilizačními 

chorobami v ČR, Olomouc)

3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
3 000,00

SPCCH v ČR, ZO Olomouc (Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, Olomouc) - Podpora drobných 

prospěšných aktivit pro členy ZO SPCCH Olomouc.

RZ/18/0046

5346
Spolek přátel skalek a bonsají 

PROTĚŽ Olomouc
3429

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
5 000,00

Spolek přátel skalek a bonsají PROTĚŽ Olomouc - Výstava 

skalniček a bonsají.
RZ/18/0046

5361

Vojenský spolek rehabilitovaných 

Armády České republiky (dříve 

Vojenské sdružení 

rehabilitovaných Olomouc, z. s.)

3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
5 000,00

Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky 

(dříve Vojenské sdružení rehabilitovaných Olomouc, z. s.) - 

Drobné aktivity Územní organizace vojenského sdružení.

RZ/18/0046

8478
ZŠ Hálkova - přístavba - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební 

pomůcky a tisk
622 000,00

Jedná se o zvýšení fin. prostředků odboru školství určených 

na pořízení vybavení neinvestičního charakteru do 

odborných učeben FZŠ Hálkova, které realizuje odbor 

školství.

RZ/18/0040

7634
ZŠ Hálkova - vybavení odborných 

učeben, org. 35814
3113 Základní školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
-58 000,00

V návaznosti na skutečnou potřebu se jedná se o snížení 

fin. prostředků odboru školství určených na pořízení 

vybavení investičního charakteru do odborných učeben 

přístavby FZŠ Hálkova (částka bude využita k posílení 

neinvestičních zdrojů odboru školství k uvedenému účelu).

RZ/18/0040

20 000,00

-

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a 

manželství

5499
Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-36 000,00 13010

Úprava provozního výdaje vyplývá z krácení dotace MPSV 

ČR (poskytované prostřednictvím Úřadu práce) na výkon 

pěstounské péče na základě rozhodnutí ze dne 29.3.2018.

RZ/18/0039

-36 000,00

-

8656
org. 300 Občanské sdružení 

SENIOR - ACTIVITY
3792

Ekologická výchova a 

osvěta
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00

Žadatelem je Občanské sdružení SENIOR - ACTIVITY - 

vysečení a údržba Rodinného háje.
RZ/18/0044

20 000,00

-

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

ústavů
32 300,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad 

členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu (22 500,- 

Kč) a o zapojení vratky přeplatku náhrady škody - JUDr. 

Lubomír Minařík (9 800,- Kč).

RZ/18/0039

32 300,00

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

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

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 
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-

1937

Konzultace - posudky a výstupy 

region. meteorologie, analýza rizik, 

právní služby

6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-40 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů na položku nákup 

ostatních  služeb, bude použito na kamerový systém pro 

MPO v rámci II.B etapy PPO.

RZ/18/0040

1913 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-60 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů na položku služby 

školení a vzdělávání, bude použito na odborná školení pro 

členy JSDH SMOl.

RZ/18/0040

1923 Nákup ostatních služeb 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5169

Nákup ostatních 

služeb
60 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů, bude použito na 

pravidelné STK a emise hasičských vozidel, lékařských 

prohlídek členů jednotek SDH SMOl, revize suchých obleků 

a dýchacích přístrojů.

RZ/18/0040

1933 Nákup ostatních služeb 5521

Operační a informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného systému

5169
Nákup ostatních 

služeb
40 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů, bude použito na 

kamerový systém pro MPO v rámci II.B etapy PPO.
RZ/18/0040

1924 Opravy a udržování 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5171 Opravy a udržování -60 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů na položku nákup 

ostatních služeb , bude použito na pravidelné STK a emise 

hasičských vozidel, lékařských prohlídek členů jednotek 

SDH SMOl, revize suchých obleků a dýchacích přístrojů.

RZ/18/0040

1922 Služby školení a vzdělávání 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5167

Služby školení a 

vzdělávání
60 000,00

Jedná se o převod provozních nákladů, bude použito na 

odborná školení pro členy JSDH SMOl.
RZ/18/0040

0,00

-

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 279 803,00
Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením 

doplatku kupní ceny od firmy AUTO - Rolný v.o.s.
RZ/18/0039

279 803,00

-

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-1 813 747,17

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě - dotace 

MMR ČR, účelově určené na projekt "Jeremenkova od 

Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, cyklostezka", fond 135. 

Dotace byla poskytnuta 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/18/0039

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/18/0039

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330 4131

Převody z vlastních 

fondů hospodářské 

(podnikatelské) 

činnosti

309 803,00
Jedná se o zapojení doplatku kupní ceny od firmy AUTO - 

Rolný v.o.s.
RZ/18/0039

8631

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "Jeremenkova od 

Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

3 072,59 1 17015

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka".

RZ/18/0039

8629

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na 

projekt "Jeremenkova od 

Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

97 691,14 1 17968

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka".

RZ/18/0039

8632

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "Jeremenkova od 

Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

52 234,03 5 17016

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka".

RZ/18/0039

8630

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na 

projekt "Jeremenkova od 

Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka"

4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 660 749,41 5 17969

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na 

projekt "Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD, 

cyklostezka".

RZ/18/0039

5463
ÚZ 13010 MPSV ČR (Úřad práce) 

na výkon pěstounské péče
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

-36 000,00 13010

Jedná se o krácení dotace MPSV ČR (poskytované 

prostřednictvím Úřadu práce) na výkon pěstounské péče na 

základě rozhodnutí ze dne 29.3.2018.

RZ/18/0039

2454
vratky záloh za energie, náhrady 

škod, bonusy RWE apod.
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
9 800,00

Jedná se o zapojení vratky přeplatku náhrady škody - JUDr. 

Lubomír Minařík.
RZ/18/0039

306 103,00

V Olomouci dne 30. 4. 2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zpracovala: Bc. Renáta Finková vedoucí ekonomického odboru
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