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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.
-189 800,00

Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného prvku v oblasti 

Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města.
RZ/18/0058

-189 800,00

-

1069 znalecké posudky 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 233 500,00

Částka je potřebná na vybourání parapetních zídek včetně 

základů kolem teras u MŠ Holečkova.
RZ/18/0056

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -494 500,00 V letošním roce bude realizovaná pouze část objektu. RZ/18/0056

7014
Radnice - práce na objektu kulturní 

památky
6171

Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00

Částka potřebná  na průzkum kamene erbů dle požadavku 

KUOK. NPÚ se odvolalo proti kladnému rozhodnutí odboru 

památkové péče a KUOK požaduje doložení průzkumu kamene 

k polychromii erbů.

RZ/18/0056

-181 000,00

-

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -28 738,63
Snížení rozpočtované položky z důvodu vykrytí nákladů na 

výsadbu zeleně v rámci akce: ul. Křelovská - cyklotrasa.
RZ/18/0056

-28 738,63

-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

-5 940 299,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/18/0055

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-1 485 075,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/18/0055

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
-534 626,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/18/0055

Číslo 

prvku

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 29.5.2018 rozpočtové změny roku 2018. 

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

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

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor správy městských komunikací a MHD

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Název §
Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

Číslo 
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5381 ÚZ 13011 platy 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

5 940 299,00 13011

Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.			

RZ/18/0055

5382 ÚZ 13011 soc. pojištění 6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

1 485 075,00 13011

Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

5383 ÚZ 13011 zdrav. pojištění 6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
534 626,00 13011

Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6315 ÚZ 13011 studená voda 6171
Činnost místní 

správy
5151 Studená voda 20 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6316 ÚZ 13011 teplo 6171
Činnost místní 

správy
5152 Teplo 100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6317 ÚZ 13011 elektrická energie 6171
Činnost místní 

správy
5154 Elektrická energie 100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6319 ÚZ 13011 telekomunikace 6171
Činnost místní 

správy
5162

Služby elektronických 

komunikací
80 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6320 ÚZ 13011 školení 6171
Činnost místní 

správy
5167

Služby školení a 

vzdělávání
350 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

7535

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - ostatní osob. 

výdaje

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 143 744,54 5 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

7536

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - soc. pojištění

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

7 616,00 5 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

7537

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - zdrav. pojištění

6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
2 742,10 5 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

7531

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

nepřímé náklady - ostatní osob. 

výdaje

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 17 040,80 5 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055
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7541

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - ostatní osob. 

výdaje

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 16 911,13 1 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

7543

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - soc. pojištění

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

896,00 1 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

6321 ÚZ 13011 služby 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

7544

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

přímé náklady - zdrav. pojištění

6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
322,60 1 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

7538

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán" (MAP) 

nepřímé náklady - ostatní osob. 

výdaje

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 2 004,80 1 33063

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115	.

RZ/18/0055

991 277,97

-

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -25 000,00
Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na DHDM - 

Informační kulturní středisko.
RZ/18/0056

4434
org. 300 Ing. Martin Látal - 

Poslechové studio Morfeus
3319

Ostatní 

záležitosti kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

10 000,00

Žadatelem je  Ing. Martin Látal - Poslechové studio Morfeus - na 

vytvoření a vydání CD Chamber music Collection (Art Collection 

2).

RZ/18/0058

4820
org. 300 Taneční skupina 

RYTMUS Olomouc, o. s.
3319

Ostatní 

záležitosti kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
40 000,00

Žadatelem je Taneční skupina RYTMUS Olomouc, o. s. - na 

částečné pokrytí startovného na taneční soutěže dětí a 

mládeže.

RZ/18/0058

5311
org. 300 Spolek Trend vozíčkářů 

Olomouc
3319

Ostatní 

záležitosti kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
29 000,00

Žadatelem je Spolek Trend vozíčkářů Olomouc - na uspořádání 

16.ročníku veřejné sbírky Dny zasukovaných tkaniček.
RZ/18/0058

7451 org. 300 Mgr. Martin Hudec, f. o. 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

50 000,00
Žadatelem je Mgr. Martin Hudec, f. o. - na náklady spojené s 

realizací akce Keep swimming camp 2018.
RZ/18/0058

8204 org. 300 Andrea Dvořáková, f. o. 3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

20 800,00

Žadatelem je Andrea Dvořáková, f. o. - na náklady spojené s 

účastí Debory Dvořákové na MS Mediterranean cup 2018 ve 

Španělsku.

RZ/18/0058

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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prvku

3384
org. 300 Kulový blesk, z. s. - Pavel 

Konečný
3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
15 000,00

Žadatelem je Kulový blesk, z. s. - Pavel Konečný - na náklady 

spojené s uspořádáním mezinárodního turnaje v pétanque.
RZ/18/0058

4462 org. 300 Nadace Malý Noe 3319
Ostatní 

záležitosti kultury
5229

Ostatní neinvestiční 

transfery neziskovým a 

podobným organizacím

25 000,00
Žadatelem je Nadace Malý Noe - na uspořádání 11.ročníku 

akce Jeden dětský den nestačí- hudební matiné.
RZ/18/0058

2381 org. 250  DHDM 2141 Vnitřní obchod 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
25 000,00

Navýšení částky na prvku DHDM dle reálného vývoje čerpání - 

Informační kulturní středisko.
RZ/18/0056

1294
HCO, s. r. o. - provoz Zimního 

stadiionu
3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-právnickým 

osobám

6 900 000,00
Navýšení rozpočtované položky - účelově určeno na provoz 

Zimního stadionu (dle smlouvy).
RZ/18/0057

8287
OVS Správa sportovních zařízení, 

a. s.
3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5169 Nákup ostatních služeb -6 900 000,00
Převod finanční částky na rozpočtovanou položku - provoz 

Zimního stadionu (dle smlouvy).
RZ/18/0057

189 800,00

-

8502

PPK - projekt Školní hřiště pro 

veřejnost - zajištění kamerami 

(Program prevence kriminality)

3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
50 000,00

Dotace v oblasti Programu prevence kriminality - žádosti do 50 

tis. Kč - převedení finančních prostředků jednotlivým subjektům 

dle rozhodnutí RMO - SMOl odbor školství (školní hřiště pro 

veřejnost-zajištění kamerami).

RZ/18/0060

7683
Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky" schválené v ZMO
6171

Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb -10 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství 

určených k naplňování Koncepce a rozvoje školství a rodinné 

politiky pro ZŠ a MŠ Svatoplukova.

RZ/18/0056

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

10 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Svatoplukova 

z důvodu realizace naplňování Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky, tj. pořízení materiálu na činnost komunitní 

školy.

RZ/18/0056

1401 ost. neinv. Výdaje 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-42 480,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu 

odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých na FZŠ 

Hálkova.

RZ/18/0056

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

42 480,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z 

důvodou potřeby úhrady mzdových výdajů spojených se 

zajištěním pomocné pracovnice do nového provozu výdejny 

stravy a to na období od 1.9.-31.12.2018.

RZ/18/0056

1359
org. 1310 neinv. přísp. MŠ 

Helsinská
3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

5 180,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz MŠ Helsinská z důvodu 

potřeby úhrady výdajů neinvestičního charakteru, tj. pořízení 

vybavení školní jídelny - malé lednice na vajíčka.

RZ/18/0056

5693
MŠ Helsinská - pořízení lednice, 

org. 5503
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-5 180,00

Jedná se o snížení investičního příspěvku MŠ Helsinská na 

pořízení vybavení školní jídelny, tj. velké skříňové lednice v 

návaznosti na skutečnou potřebu fin. prostředků ke krytí 

uvedeného výdaje.

RZ/18/0056

50 000,00

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
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prvku

5390 ÚZ 13011 knihy 6171
Činnost místní 

správy
5136

Knihy, učební pomůcky a 

tisk
15 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

8534 ÚZ 13011 ochranné pomůcky 6171
Činnost místní 

správy
5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

5391 ÚZ 13011 DHDM 6171
Činnost místní 

správy
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
140 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

5392 ÚZ 13011 materiál 6171
Činnost místní 

správy
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
80 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6299 ÚZ 13011 PHM 6171
Činnost místní 

správy
5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6073 ÚZ 13011 telekomunikace 6171
Činnost místní 

správy
5162

Služby elektronických 

komunikací
15 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

5393
ÚZ 13011 konzultační, poradenské 

a práv. sl.
6171

Činnost místní 

správy
5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
35 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6005 ÚZ 13011 služby 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

5394 ÚZ 13011 cestovné 6171
Činnost místní 

správy
5173

Cestovné (tuzemské i 

zahraniční)
60 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

6731 ÚZ 13011 věcné dary 6171
Činnost místní 

správy
5194 Věcné dary 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2018.

RZ/18/0055

890 000,00

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí
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Název §
Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

Číslo 

prvku

-

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/18/0055

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/18/0055

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/18/0055

7999 Nákup ostatních služeb 4349

Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním 

skupinám 

obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb -5 000,00

Komunitní plánování sociálních služeb - převedení finančních 

prostředků na nově vzniklou položku 5139-nákup materiálu jinde 

nezařazený.

RZ/18/0056

8695 Nákup materiálu jinde nezařazený 4349

Ostatní sociální 

péče a pomoc 

ostatním 

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
5 000,00

Komunitní plánování sociálních služeb - nově  zařazená 

rozpočtová položka.
RZ/18/0056

3518
 PPK - DOTACE - nespecifikované 

rezervy
5399

Ostatní 

záležitosti 

bezpečnosti, 

veřejného 

pořádku

5901 Nespecifikované rezervy -101 000,00

Dotace v oblasti Programu prevence kriminality - žádosti do 50 

tis. Kč - převedení finančních prostředků jednotlivým subjektům 

dle rozhodnutí RMO.

RZ/18/0060

8010 Nákup ostatních služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00

Dotace v oblasti Programu prevence kriminality - převedení 

finančních prostředků jednotlivým subjektům dle rozhodnutí 

RMO - SMOl odbor sociálních služeb (konference prevence 

kriminality).

RZ/18/0060

2 929 000,00

4415 PPK projekt Rozšíření MKDS 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
15 000,00

Dotace v oblasti Programu prevence kriminality - převedení 

finančních prostředků jednotlivým subjektům dle rozhodnutí 

RMO - Městská policie Olomouc (modernizace městského 

kamerového systému).

RZ/18/0060

15 000,00

8319

Park Lazce - realizace ořezů a 

kácení, příp. výsadeb dřevin k 

investiční akci MMOl při ul. 

Lazecká

3745

Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň

5169 Nákup ostatních služeb -593 000,00
Přesun finančních prostředků - vykrytí položky nákup ostatních 

služeb.
RZ/18/0056

Název inv.střediska : Městská policie

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

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie 

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb

Název inv.střediska : Odbor 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 621 738,63

Navýšení rozpočtované položky z důvodu vykrytí nákladů na 

výsadbu zeleně v rámci akce: ul. Křelovská - 

cyklotrasa.Navýšení rozpočtované položky na realizaci 

rekreační lokality ve Slavoníně u rybníku Hamris, podle 

zpracované projektové dokumentace.

RZ/18/0056

28 738,63

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
11 850,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění České pojišťovny a. s. za škodu na majetku města.
RZ/18/0055

1888 DHDM 5212
Ochrana 

obyvatelstva
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-46 000,00

Jedná se o snížení provozních nákladů, bude použito na 

položku 6122 stroje, přístroje a zařízení - pořízení defibrilátoru 

vč. příslušenství.

RZ/18/0056

6409 Defibrilátory, org. 35597 6171
Činnost místní 

správy
6122 Stroje, přístroje a zařízení 46 000,00 Nově zařazená rozpočtová položka. RZ/18/0056

8356
Záchranářský hliníkový člun pro 

JSDH, org. 35867
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 46 000,00

Jedná se o zvýšení provozních nákladů, bude použito na 

pořízení přívěsu k záchranářskému člunu pro JSDH SMOl.
RZ/18/0056

1937

Konzultace - posudky a výstupy 

region. meteorologie, analýza rizik, 

právní služby

6171
Činnost místní 

správy
5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-46 000,00

Jedná se o přesun provozních nákladů, účelově určeno  na 

položku 6122 - stroje, přístroje a zařízení - pořízení přívěsu k 

záchranářskému člunu pro JSDH SMOl.

RZ/18/0056

11 850,00

8272
Místní akční plány ORP Olomouc 

(MAP)
6171

Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-191 277,97 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŠMT ČR. RZ/18/0055

-191 277,97

-

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 300 000,00

Jedná se o náklady na frézování kanalizace před vložkováním, 

které jsou dle dodaného monitoringu vyšší, než se 

předpokládalo.

RZ/18/0056

8398
Blanická ulice - kanalizace, org. 

25874
2321

Odvádění a 

čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -102 500,00
Projektová dokumentace byla vysoutěžena za nižší částku, než 

bylo předpokládáno v plánu.
RZ/18/0056

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Název inv.střediska : Odbor evropských projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů
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Název §
Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

Číslo 

prvku

8399
Nezvalova II - rek. stoky DVel-KT 

DN 300, org. 25875
2321

Odvádění a 

čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -16 500,00
Projektová dokumentace byla vysoutěžena za nižší částku, než 

bylo předpokládáno v plánu.
RZ/18/0056

181 000,00

-

4492

ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na 

projekt "Veřejné informační služby 

knihoven", org. 15366

3314
Činnosti 

knihovnické
6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

570 000,00 34544

Poskytnutí investičního transferu je umožněno zapojením 

dotace MK ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce 

na projekt "Veřejné informační služby knihoven - VISK3".			

RZ/18/0055

570 000,00

-

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171
Činnost místní 

správy
2322 Přijaté pojistné náhrady 11 850,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za 

škodu na majetku města.
RZ/18/0055

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/18/0055

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/18/0055

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/18/0055

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-8 414 689,30

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace MPSV ČR, účelově určené na činnosti vykonávané 

obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany 

dětí za rok 2018;

b) dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115 (454 689,30 Kč). 

Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

úhrady faktur proběhly v roce 2017 a 2018. 

V roce 2017 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na 

celkovou výši rozpočtu (promítne se pouze v cash-flow města).

RZ/18/0055

5368

ÚZ 13011 MPSV ČR na výkon 

činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně 

právní ochrany dětí

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

9 650 000,00 13011

Jedná se o zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově 

určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 

činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v 

roce 2018.

RZ/18/0055

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Knihovna města Olomouce
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Název §
Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

Číslo 

prvku

7516

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

406 827,27 5 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 

115	.

RZ/18/0055

7517

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Olomouc"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

47 862,03 1 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 

115	.

RZ/18/0055

4491

ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na 

projekt "Veřejné informační služby 

knihoven"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

570 000,00 34544

Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro 

Knihovnu města Olomouce na projekt "Veřejné informační 

služby knihoven - VISK3".

RZ/18/0055

5 265 850,00

V Olomouci dne 4. 6. 2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zpracovala: Bc. Renáta Finková vedoucí ekonomického odboru
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