
Magistrát města Olomouce

Vydala: Jaroslava Kotelenská, pověřená zastupováním vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Číslo 

prvku
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.

-450 000,00 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města. RZ/18/0075

-450 000,00

-

8773

Hřbitov Nová Ulice - 

revitalizace ve prospěch 

parku 

3745

Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň

5171
Opravy a 

udržování
2 850 000,00 Realizace revitalizace ve prospěch parku. RZ/18/0079

8705
Inteligentní dopravní 

systémy, org. 15906
2212 Silnice 6121

Budovy, haly a 

stavby
-5 242 000,00

Snížení rozpočtované položky  -  bude účelově užita na vykrytí 

projektů SFŽP s následnou dotací ve výši 80% Kč po ukončení 

realizace.

RZ/18/0072

-2 392 000,00

-

4257
odd. 262  Projekt z 

podpory SFŽP
3635

Územní 

plánování
5169

Nákup ostatních 

služeb
810 000,00

Vykrytí rozpočtované položky k realizaci projektu  z podpory SFŽP 

"Čistá mobilita" - po ukončení celého projektu bude zpětně 

dofinancováno dotací SFŽP cca ve výši 80% celkových nákladů.

RZ/18/0072

810 000,00

-

1123 úroky vlastní 6310

Obecné příjmy a 

výdaje z 

finančních 

operací

5141 Úroky vlastní -5 000 000,00
Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání – finanční 

částka bude čerpána na pořízení kompresoru pro Zimní stadion.
RZ/18/0083

2806
zdroj k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde 

nezařazené

5909

Ostatní 

neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-5 621 260,00 Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO. RZ/18/0079,80

-10 621 260,00

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje

Ing. Černý Marek, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém zasedání dne 3.9.2018 rozpočtové změny roku 2018. 

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora
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Číslo 

prvku
Název §

Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

1281
 DOTACE - celková 

položka
3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5221

Neinvestiční 

transfery obecně 

prospěšným 

společnostem

-80 000,00 Rozpuštění všeobecného prvku Dotace v oblasti kultury. RZ/18/0075

8765
Mgr. Michal Urbášek, f. 

o. 
3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5212

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-

fyzickým osobám

80 000,00
Mgr. Michal Urbášek, f. o. - na vydání novely "EJTL - novela o dětech 

na prázdninách"
RZ/18/0075

2423

OLTERM & TD, a. s. - 

správa a provoz Plav. 

stadionu

3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

5213

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-

právnickým 

osobám

596 260,00

Dotace firmě OLTERM & TD Olomouc, a. s. je navýšena o úhradu 

doplatku revizního vzorce Plaveckého stadionu za rok 2017 (v 

příjmech kryto vyplacenými dividendami výše uvedené firmy).

RZ/18/0079

7397
org. 300 Bio Illusion, 

s.r.o.
3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5213

Neinvestiční 

transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-

právnickým 

osobám

300 000,00
Žadatelem je Bio Illusion, s.r.o. - na náklady spojené s natáčením 

filmu Případy mrtvého nebožtíka v Olomouci.
RZ/18/0075

4818
org. 300 Divadlo 

Tramtarie
3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5222
Neinvestiční 

transfery spolkům
150 000,00

Žadatelem je Divadlo Tramtarie - na realizaci pohádky                            

O popleteném kouzelníkovi.
RZ/18/0075

4711

org. 300 Okresní 

hospodářská komora 

Olomouc

3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5222
Neinvestiční 

transfery spolkům
500 000,00

Okresní hospodářská komora - neinvestiční dotace na podporu 

činnosti – je významným partnerem pro podnikatele a veřejnou 

správu, pro kterou vykonává širokou paletu služeb – v našem regionu 

má tradici od roku 1851.

RZ/18/0080

8202

Římskokatolická farnost 

sv. Michala Olomouc - 

restaurování kopule 

chrámu

3319

Ostatní 

záležitosti 

kultury

5223

Neinvestiční 

transfery církvím 

a náboženským 

společnostem

350 000,00
Neinvestiční dotace na dofinancování restaurování interiéru chrámu 

sv. Michala - východní kopule.
RZ/18/0080

3624

Zimní stadion - pořízení 

kompresoru W-1100 

GRASSO, org. 35227

3419

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
5 000 000,00

Rozpočtovaná položka je účelově určena na pořízení záložního 

kompresoru - současný kompresor je 8 let v provozu a náhradní není 

k dispozici  - v případě závady by došlo k rozpuštění ledu což by 

následně znamenalo 2 - 3 týdny bez provozu ledové plochy .

RZ/18/0083

6 896 260,00

Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací

Bc. Pavlína Vaculíková, pověřená zastupováním vedoucího odboru
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Číslo 

prvku
Název §

Název 

paragrafu
Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

8318

realizace obnovy 

vegetačních prvků v 

historických parcích 

(projekční cena - podaná 

žádost o dotace ze 

SFŽP)

3745

Péče o vzhled 

obcí a veřejnou 

zeleň

5169
Nákup ostatních 

služeb
4 432 000,00

Dokrytí rozpočtované položky k realizaci projektu "Obnova 

vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci" - po ukončení 

celého projektu bude zpětně dofinancováno dotací SFŽP cca ve výši 

80% celkových nákladů.

RZ/18/0072

4 432 000,00

-

1964
Moravská filharmonie 

Olomouc
3312 Hudební činnost 5331

Neinvestiční 

příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 325 000,00

Dofinancování ztráty hospodaření z minulých let - opatření, které 

povede ke zvýšení efektivity, obecnému zlepšení chodu a image 

organizace.

RZ/18/0079

1 325 000,00

V Olomouci dne 4. 9. 2018 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí

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

Název inv.střediska : Moravská filharmonie Olomouc
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