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

změny

-

9017 ZŠ Řezníčkova - oplocení 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 17 000,00

Částka bude použita na úhradu víceprací u akce "ZŠ Řezníčkova - 

oplocení". Vícepráce spočívají ve vyřízení záboru, umístění a 

pronájmu dopravního značení včetně nákladů na uskladnění 

materiálu.

RZ/19/0033

8947
ZŠ Holice  - odborné učebny, org. 

25948
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 5 500,00

Finanční prostředky určené na uzavření dodatku k SOD na 

projektovou dokumentaci.
RZ/19/0033

8948
ZŠ Heyrovského - odborné 

učebny, org. 25949
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 8 000,00

Finanční prostředky určené na uzavření dodatku k SOD na 

projektovou dokumentaci.
RZ/19/0033

7591 ZOO - inženýrské sítě, org. 24949 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
6121 Budovy, haly a stavby 290 000,00

Rozšíření předmětu plnění o projektovou dokumentaci pro změnu 

územního rozhodnutí z důvodu rozšíření požadované 

rekonstrukce kanalizační sítě a zapracování  změn do PD 

vyplývajících z nutné koordinace se současně zpracovaným 

projektem dešťové kanalizace jiným subjektem.

RZ/19/0033

7370
ÚZ 07001 Olomouc- oprava 

mauzolea obětí 1. světové války
3326

Pořízení, zachování 

a obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5171 Opravy a udržování 1 705 991,51 07001

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MO 

ČR, účelově určené na projekt "Olomouc- oprava mauzolea obětí 

  1. světové války II. etapa" fond 118.

RZ/19/0032

7059
Tramvajová trať III. etapa - Povel, 

org. 25670
2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby -71 500,00

V letošním roce bude probíhat výběrové řízení pouze na 

zhotovitele PD.
RZ/19/0033

8366
Sv. Kopeček - Dvorského - 

chodník, org.15774 
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00
Akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo. 

Další náklady jsou nutné na úhradu přeložky O2.
RZ/19/0033

8361
Radnice –stavební úpravy na 

objektu kulturní památky
6171

Činnost místní 

správy
5171 Opravy a udržování -810 540,00

Realizace akce "Radnice - stavební úpravy na objektu kulturní 

památky" bude přecházet do roku 2020.
RZ/19/0033

8442
Pražská - rekonstrukce M24 

mostu, org. 25898
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 58 000,00
Projektová dokumentace byla vysoutěžena za vyšší částku, než 

se předpokládalo.
RZ/19/0033

7063
Odpadové centrum Olomouc, 

org. 25672
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů

6121 Budovy, haly a stavby -290 000,00 V rámci zpracování DSP byla již část zaplacena v roce 2018. RZ/19/0033

7663
MŠ Rooseveltova - zprovoznění 

dvou oddělení, org. 15683
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -560 000,00 Akce byla zaplacena na konci roku 2018. RZ/19/0033

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 8.4.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka
Číslo 

změny

8360
Jihoslovanské mauzoleum II. 

etapa
3326

Pořízení, zachování 

a obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického 

povědomí

5171 Opravy a udržování -1 705 991,51   Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotační titul MO ČR. RZ/19/0032

8705
Inteligentní dopravní systémy, 

org. 15906
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -333 000,00 Část akce byla zaplacena na konci roku 2018. RZ/19/0033

7670
Hasičská zbrojnice Chválkovice, 

org. 15206
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby 1 178 000,00

V loňském roce se nepodařilo vyčerpat veškeré finanční 

prostředky v předpokládaném rozsahu dle naplánovaného 

objemu prací, které se přesunuly do roku 2019. Dále vznikly 

vícepráce v objemu cca 300 tis. Kč (rozvody slaboproudu dle 

požadavku hasičů).

RZ/19/0033

7783 Brněnská - podchod, org. 15805 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00

Ke splnění podmínek stanovených DPMO, jimiž podmiňuje kladné 

vyjádření k řízení o vydání kolaudačního souhlasu akce 

"Brněnská podchod", je třeba splnit dopravně-provozní opatření 

(úprava oplechování atiky, osazení bezpečnostních tabulek, 

označení překážek bezpečnostním nátěrem).

RZ/19/0033

-8 540,00

-

8594
Autobusová zastávka Dvořákova, 

směr Pražská - vegetační úpravy
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5169 Nákup ostatních služeb -106 273,60

Převod finančních prostředků na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství - náhradní výsadba na akci: 

Autobusová zastávka Dvořákova.

RZ/19/0033

-106 273,60

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
14 524 510,00

 Navýšení REZERVY k dispozici RMO/ZMO je umožněno výše 

uvedeným příjmem od Povodí Moravy, s. p..
RZ/19/0035

14 524 510,00

-

7034
ÚZ 1045 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - zdrav. poj.
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
855,95 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

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

2 379,15 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

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

9 514,90 5 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Ing. Marek Černý, vedoucí dopravy a územního rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka
Číslo 

změny

7035
ÚZ 1041 13013 Úřad práce na 

OP Zaměstnanost - zdrav. poj. 
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
151,05 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

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

419,85 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

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

1 679,10 1 13013

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace 

Úřadu práce ČR, účelově určené na operační program 

Zaměstnanost.

RZ/19/0032

15 000,00

-

7501 zahraniční aktivity (org. 300) 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5909
Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-300 000,00

Přerozdělení ze schválené hromadné rozpočtované položky na 

jednotlivé subjekty schválené v RMO 8. 4. 2019.
RZ/19/0044

9139 Vladimír Janek, f. o. 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

20 000,00

Vladimír Janek, f. o.  - Olomoucká výtvarná fotografie v 

partnerském městě Makarska -  náklady na dopravu uměleckých 

děl tam a zpět.

RZ/19/0044

9133 UP - pedagogická fakulta 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5332
Neinvestiční transfery vysokým 

školám
40 000,00

UP - pedagogická fakulta - Třicetiletí obnovy a budování 

občanské společnosti v českých zemích. Letní škola výchovy k 

občanství, demokracii a evropanství, využití dotace: 30 000 Kč 

pokrytí služeb, 10 000 Kč zajištění materiálu.

RZ/19/0044

9134
Unie výtvarných umělců 

Olomoucka, z.s.
2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

Unie výtvarných umělců Olomoucka, z.s. - Výstava Antony. 

Dotace na úhradu nákladů ve výši 40 tis. Kč na dopravu děl do 

Francie, výstava 4 olomouckých výtvarníků v Domě umění.

 Výstava výtvarných umělců z Makarske (Chorvatsko) v GMO.  

Tisk doprovodného katalogu, pozvánek a plakátů ve výši 10 tis. 

Kč.

RZ/19/0044

9142 Stanislav Pisklák, f. o. 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

25 000,00

Stanislav Pisklák, f. o. - Festival francouzské kultury Bonjour 

Olomouc - úhrada výdajů spojených s příjezdem delegace z 

Antony, realizace festivalu.

RZ/19/0044

9140
Přátelé přírody, z. s. - skupina 

Malá liška
2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00

Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška - (Ne)známí sousedé 

2019 - Pětidenní setkání s německým partnerem v Metzingenu, 

členové organizace Přátel přírody. Doprava účastníků, jejich 

ubytování.

RZ/19/0044

Název inv.střediska : Oddělení vnějších vztahů 

Mgr. Podlipská Zdeňka, Ph.D.
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka
Číslo 

změny

9138 Olomoucká vinná společnost 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00

Olomoucká vinná společnost - Olomoucké vinné slavnosti jarní a 

podzimní 2019 - podpora pobytu prezentujících firem z 

partnerských měst.

RZ/19/0044

9137
Moravská vysoká škola Olomouc, 

o.p.s.
2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5332
Neinvestiční transfery vysokým 

školám
45 000,00

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. - "Welcome to Olomouc" - 

Úprava a tisk prezentačního materiálu o MVŠO  a městu 

Olomouc pro zahraniční návštěvy ve výši 5 tis. Kč.

Navázání spolupráce MVŠO se vzdělávacími institucemi v 

partnerských městech Olomouce - náklady spojené s cestovným 

do místa školy, příprava realizace spolupráce ve výši 25 tis.Kč.

Prezentace programů MVŠO v parnterském městě Kunming se 

zaměřením na podporu mobilit do Olomouce - náklady spojené s 

cestovným do místa školy, příprava realizace spolupráce ve výši 

15 tis.Kč.

RZ/19/0044

9136 Gymnázium Olomouc - Hejčín 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5339
Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
30 000,00

Gymnázium Olomouc - Hejčín - Výměnný program Olomouc -  

Owensboro. Příjezd amerických studentů do ČR. Využití dotace: 

cestovní náklady v  ČR, služby se zajištěním programu pro 

studenty a jejich doprovod.

RZ/19/0044

9141 DW7 Olomouc, o. p. s. 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

20 000,00

DW7 Olomouc, o. p. s. - Divadlo na cucky v Bratislavě - pronájem 

dodávky, doprava na šest repríz inscenace v Bratislavě, ve výši 5 

tis.Kč.

Galerie XY v Krakově - Výstava českých umělců v Polsku - 

cestovní náklady, materiál, služby ve výši 15 tis. Kč.

RZ/19/0044

9135
Církevní gymnázium německého 

řádu
2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a 

službách

5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-právnickým osobám

45 000,00

Církevní gymnázium německého řádu - Středoškolská studentská 

výměna mezi CGNŘ v Olomouci a Ichthus College ve 

Veenendaalu. Žáci stráví 6 dní ve Veenedaalu, 6 dní v Olomouci. 

Využití dotace: 30 000 Kč náklady na dopravu, 15 000 služby.

RZ/19/0044

0,00

-

9122
ZŠ a MŠ Gorkého - vybudování 

otopné větve MŠ Týneček
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
106 000,00

Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku na částečnou 

úhradu výdajů spojených s vybudováním nové otopné větve MŠ 

Olomouc, Týneček

RZ/19/0033

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-106 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu 

odboru školství k zajištění rozpočtově nekrytých investičních 

výdajů ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého.

RZ/19/0033

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

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

změny

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

160 000,00

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

důvodu realizace naplňování Koncepce rozvoje školství. Na 

odměny pracovníkům školy za organizování mimoškolních aktivit 

se jedná o částku 95 000,-Kč. na pořízení materiálu a úhradu 

služeb při realizaci aktivit komunitní školy se jedná o částku 50 

000,-Kč, na odměny pracovníkům školy za zpracování 

aktualizace Plánu přeměny školy se jedná o částku 15 000,-Kč.

RZ/19/0033

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

490 000,00

Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z důvodu 

realizace naplňování Koncepce a rozvoje školství. Na mzdové 

výdaje související s posílením pedagogických pracovníků do tříd 

pro nadané žáky a žáky s dvojí výjimečností se jedná o částku 

450 000,-Kč a na učební pomůcky a materiálové výdaje se jedná 

o částku 40 000,-Kč.

RZ/19/0033

8019
org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

2 339 558,69 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

  vzdělávání -  MŠ Demlova 18.

RZ/19/0032

8020
org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

412 863,31 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 Demlova.

RZ/19/0032

1354 nákup služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o., účelově 

určeného na podporu organizace akce "Učitel roku 2019 a 

Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019" 

  pořádanou odborem školství.

RZ/19/0032

7683

Koncepce rozvoje školství a 

rodinné politiky" schválené v 

ZMO

6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb -650 000,00

Jedná se o čerpání finančních prostředků odboru školství 

určených k naplňování Koncepce a rozvoje školství pro FZŠ 

Hálkova a ZŠ a MŠ Svatoplukova.

RZ/19/0033

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/19/0032

2 758 922,00

-

1633 opravy 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5171 Opravy a udržování 17 292,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění pojišťovny Kooperativa a. s., za škody na majetku města 

  (služební vozidlo Městské police).

RZ/19/0032

1621 nákup mat. 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
25 000,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků z položky DOTACE - 

celková položka na projekt CHCI BÝT VIDĚN (reflexní vesty, 

reflexní náramky na ruku s potiskem tísňových linek)

RZ/19/0041

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka
Číslo 

změny

7025
Nabíjecí stanice pro elektromobily 

MPO, org. 35985
5311

Bezpečnost a 

veřejný pořádek
6122 Stroje, přístroje a zařízení 503 000,00

Posílení kapitálového výdaje je umožněno navýšením části příjmů 

  z hospodářské činnosti města.
RZ/19/0038

545 292,00

-

3057 PAF, z. s. (dříve Pastiche Filmz) 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00

PAF, z.s. - XY 2019 - 5. ročník společného projektu 9 galerií a 

výstavních projektů v Olomouci
RZ/19/0046

9132 Monika Dolanská, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

10 000,00

Monika Dolanská - Gilbertjaar - nizozemsko-vlámské odpoledne - 

malý festival s koncerty, přednáškou ve spolupráci s partnerským 

městem Veenendaal

RZ/19/0046

8938
KMČ opravy a estetizace 

veřejného prostranství
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
5171 Opravy a udržování -411 000,00

Snížení rozpočtované položky - opravy a estetizace veřejného 

prostranství - účelově určeno na rozšíření květinové výzdoby v 

prostoru Horního náměstí.

RZ/19/0037

8577 Jana Krejčová, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

35 000,00 Jana Krejčová - Leť, myšlenko - vydání publikace RZ/19/0046

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-75 000,00 Rozdělení všeobecného prvku - dotace kultura. RZ/19/0046

-411 000,00

-

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 411 000,00

Navýšení rozpočtované položky  - částka 411 tis. Kč je účelově 

určena na rozšíření květinové výzdoby v prostoru Horního 

náměstí - květinové pyramidy s muškáty, které se i v náročných 

klimatických podmínkách náměstí osvědčily.

RZ/19/0037

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 114 813,60

Navýšení rozpočtované položky na pokrytí náhradní výsadby v 

rámci akce: Autobusová zastávka Dvořákova. Převod z odboru 

investic na odbor městké zeleně a odpadového hospodářství. 

Jedná se o náklady na náhradní výsadbu a následnou péči 

týkající se akce "Václavkova - snesení lávky přes trať SŽDC".

RZ/19/0033

525 813,60

-

5850
SH ČMS Okresní sdružení hasičů 

Olomouc
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 85 000,00

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů - na XIII. ročník soutěže 

Olomoucký Drak 20 tis. Kč, na ligu v požárním útoku 10 tis. Kč, na 

okresní kola 2019 v požárním sportu 25 tis. Kč, na soutěž O 

putovní pohár OSH Olomouc 2019 částka 30 tis. Kč.

RZ/19/0045

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Mgr. Radka Piskačová  vedoucí  odboru kultury  

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

RNDr. Matzenauerová Jana, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Název inv.střediska : Odbor kultury
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5849 SH ČMS Hanácký okrsek 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00

SH ČMS-Hanácký okrsek - na soutěž Hanáckého okrsku 11.5. 

2019, 15 tis. Kč, na Mezinárodní setkání hasičů v Radíkově 14.-

16.6. 2019, 15 tis. Kč, na Mezinárodní soutěž s historickou 

technikou v Bratislavě Rusovcích 10 tis. Kč.

RZ/19/0045

5847
Sbor dobrovolných hasičů 

Olomouc - Topolany
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 000,00

SDH Olomouc-Topolany na Hasičský společenský večer s 

hudbou 10 tis. Kč, na  X. ročník Memoriál Vladimíra Hrachovce - 

univerzální hasič 2019, částka 15 tis. Kč, na celoroční činnost 

soutěžních družstev SDH Olomouc-Topolany 20 tis. Kč.

RZ/19/0045

6113
Sbor dobrovolných hasičů 

Olomouc - Radíkov
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 65 000,00

SDH Olomouc-Radíkov - na 13. ročník MEZINÁRODNÍ 

NETRADIČNÍ SOUTĚŽE 10 tis. Kč, na modernizaci stroje pro 

soutěžní činnost sportovního družstva v roce 2019 částka 30 tis. 

Kč, na pořízení a údržbu materiálu SDH Olomouc-Radíkov v roce 

2019 částka 25 tis. Kč.

RZ/19/0045

6110
Sbor dobrovolných hasičů 

Olomouc - město
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00

SDH Olomouc-město - obměna výstrojních součástí, nákup 

vycházkové uniformy pro nového člena, úhrada kurzu ve školícím 

středisku Jánské koupele pro členy SDH Olomouc-město.
RZ/19/0045

6112
Sbor dobrovolných hasičů 

Olomouc - Holice
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

SDH Olomouc-Holice na soutěž HOLICKÉ KOMBAJN 2019, 

částka 20 tis. Kč, na Oslavy 135 let založení SDH Olomouc-

Holice 30 tis. Kč.

RZ/19/0045

5848
Sbor dobrovolných hasičů 

Olomouc - Černovír
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 41 000,00

SDH Olomouc-Černovír na celoroční činnost kolektivu mladých 

hasičů 15 tis. Kč, na celoroční činnost sportovních družstev 15 tis. 

Kč, na Hasičský víceboj Černovír 11 tis. Kč.

RZ/19/0045

6114 Sbor dobrovolných hasičů Lošov 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00

SDH Lošov - na podporu kulturních akcí 2019, 20 tis. Kč, na 

podporu činnosti sportovního družstva 20 tis. Kč. RZ/19/0045

6111
Sbor dobrovolných hasičů 

Chválkovice
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 76 000,00

SDH Chválkovice - na celoroční podporu sportovních a kulturních 

aktivit SDH Chválkovice 30 tis. Kč, na XXI. ročník pohárové 

soutěže v požárním útoku 8 tis. Kč, na II. ročník Memoriálu 

Bernarda Šafaříka st. - noční soutěž v požárním víceboji mladých 

hasičů 8 tis. Kč, na podporu sportovních družstev SDH 

Chválkovice 30 tis. Kč.

RZ/19/0045

5846
Sbor dobrovolných hasičů 

Droždín
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00

SDH Droždín - na celoroční činnost sportovního družstva mužů 

SDH Droždín čáska 8 tis. Kč, na kulturní činnost SDH 15 tis. Kč, 

na celoroční činnost mladých hasičů SDH Droždín 8 tis. Kč, na 

hasičský letní tábor pro mladé hasiče z Hanáckého okrsku 41 tis. 

Kč, na celoroční činnost družstva žen SDH Droždín 8 tis. Kč.

RZ/19/0045

8561 MIROSLAV VYSOUDIL, f. o. 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

15 000,00
Miroslav Vysoudil - na podporu udržitelnosti Meteorologického 

varovného a sledovacího systému (MEMWACS) 15 tis. Kč.
RZ/19/0045

5845
Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje
5511

Požární ochrana - 

profesionální část
5311

Neinvestiční transfery státnímu 

rozpočtu
50 000,00

HZS Olomouckého kraje - na výchovu dětí ve školách v oblasti 

ochrany obyvatelstva v rámci IZS 30 tis. Kč, na vzdělávání osob v 

produktivním věku v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci IZS 20 

tis. Kč.

RZ/19/0045
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Číslo 

změny

5752  DOTACE - celková položka 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům -595 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků z DOTACE - celkové 

položky na jednotlivé subjekty v konkrétních částkách.
RZ/19/0045

5752  DOTACE - celková položka 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům -25 000,00

Jedná se o přesun finančních prostředků z celkové položky - 

DOTACE na položku - Městská policie Olomouc, projekt CHCI 

BÝT VIDĚN (reflexní vesty, reflexní náramky na ruku s potiskem 

tísňových linek)

RZ/19/0041

-25 000,00

-

8100
Rezerva - obnova 

vodohospodářské infrastruktury 
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 55 000,00

Posílení rezervy je umožněno zapojením úhrady od firmy SBO 

KUBA s.r.o. za odkup starých oken z akce " Energetická 

opatřední MŠ Nedvědova Olomouc.

RZ/19/0032

55 000,00

-

7028
ÚZ 1045 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
12 750,00 5 13013

Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na 

  operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0032

7029
ÚZ 1041 13013 MPSV ČR (Úřad 

práce) na OP "Zaměstnanost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
2 250,00 1 13013

Jedná se o zapojení dotace Úřadu práce ČR, účelově určené na 

  operační program Zaměstnanost.
RZ/19/0032

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
2 339 558,69 5 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

   realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0032

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
412 863,31 1 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0032

7369

ÚZ 07001 MO ČR na projekt 

Olomouc- oprava mauzolea obětí 

1. světové války

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
1 705 991,51 07001

Jedná se o zapojení dotace MO ČR, účelově určené na akci 

"Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. světové války II.etapa", 

  fond 118.".

RZ/19/0032

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 17 292,00

Jedná se o zapojení pojistného plnění pojišťovny Kooperativa a. 

   s., za škodu na majetku města (služební vozidla Městské policie).
RZ/19/0032

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171

Činnost místní 

správy
2321 Přijaté neinvestiční dary 6 500,00

Jedná se o zapojení daru společnosti Koyo Bearings Česká 

republika s. r. o., účelově určeného na podporu organizace akce 

"Učitel roku 2019 a Osobnost volnočasových aktivit pro děti a 

mládež roku 2019" pořádanou odborem školství (3,5 tis. Kč) a o 

zapojení daru společnosti SIWATEC a.s., účelově určeného na 

  činnost Fondu pomoci olomouckým dětem (3 tis. Kč).

RZ/19/0032

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330 4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) 

činnosti

503 000,00

Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města za 

účelem zajištění kompletní dodávky nabíjecích stanic pro služební 

vozidla v místě sídla městské policie.

RZ/19/0038

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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2185
popl. za užívání veřejného 

prostranství
1343

Poplatek za užívání veřejného 

prostranství
14 524 510,00

Navýšení rozpočtované položky v souvislosti s vyměřením 

poplatku za užívání veřejného prostranství v rámci stavební akce 

"Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B" - platební 

výměr č. j. SMOL/256612/2018/OE/MP/Kov ze dne 5. 11. 2018 za 

období 3. 4. 2018 - 19. 9. 2018. V následujícím období již byla 

předmětná stavební akce od povinnosti úhrady tohoto poplatku 

osvobozena.

RZ/19/0035

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
-1 705 991,51

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě -  dotace MO 

ČR účelově určené na projekt "Olomouc - oprava mauzolea obětí 

1. světové války II.etapa", fond 118. 

      

RZ/19/0032

3905
Odbor školství - kovový 

odpad,výkup  PVC oken
3141 Školní stravování 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého 

a drobného dlouhodobého 

majetku

55 000,00

Jedná se o zapojení úhrady firmy SBO KUBA s.r.o. za odkup 

starých oken na akci "Energetická opatření na MŠ Nedvědova 

  Olomouc ".

RZ/19/0032

17 873 724,00

V Olomouci dne 16.4.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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