
Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn. 

položka

-

9228
ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 
"Bytový dům Holečkova 9 - snížení 

energetické náročnosti"
4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu

3 580 406,00 5 17969
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Bytový dům Holečkova 9, Olomouc - snížení energetické
náročnosti budovy"( fond 154).

RZ/19/0089

9229
ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 
"Bytový dům Holečkova 9 - snížení 

energetické náročnosti"
4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu

179 020,30 1 17968
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Bytový dům Holečkova 9, Olomouc - snížení energetické
náročnosti budovy"( fond 154).

RZ/19/0089

8781
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI 
Olomoucká aglomerace II."

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
262 462,35 1 17017

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální

  investice Olomoucké aglomerace II"( fond 151).
RZ/19/0089

8782
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI 
Olomoucká aglomerace II."

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
1 487 286,65 5 17018

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální

  investice Olomoucké aglomerace II"( fond 151).
RZ/19/0089

9023
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na 
"Zprostředkující subjekt ITI 

Olomoucké aglomerace II.", fond 155
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu

974 698,40 5 17018
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace II"( fond 155).

RZ/19/0089

9022
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na 
"Zprostředkující subjekt ITI 
Olomoucké aglomerace II."

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
172 005,60 1 17017

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci
projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice

  Olomoucké aglomerace II"( fond 155).
RZ/19/0089

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu

1 752 951,59 5 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci
projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ
Dvorského 33 (1 307, 156,34) a MŠ Mozartova 6 (445 795,25 Kč).

RZ/19/0089

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu

309 344,41 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci
projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ

  Dvorského 33 (230 674,66,00) a MŠ Mozartova 6  (78 669,75Kč).
RZ/19/0089

7719
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 58 000,00 00160

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro
Knihovnu města Olomouce na plnění regionální funkce knihoven na

  rok 2019.
RZ/19/0089

2488
 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 
OA (VPS), jiný okres

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 158 484,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků města Mohelnice
(27 444,00Kč) a města Prostějov (131 040,00Kč) na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností

   souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0089 024

2240 tržby obce zóna 71 2292
Provoz veřejné 
silniční dopravy

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 919,42

Jedná se o zapojení finančních prostředků od příspěvkové
organizace KIDSOK na základě smlouvy o úhradě kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje (uzavírka silnice
I/46,II/44310 u obce Toveř).

RZ/19/0089

2548
pokuty odbor dopravy a územního 

rozvoje
6409

Ostatní činnosti jinde 
nezařazené

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 550 000,00
Jedná se o zapojení mimosoudního vyrovnání ohledně vad
provedeného díla (místní komunikace v Radíkově ul.
Malinovského).

RZ/19/0089

3609
ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské 
divadlo a Moravskou filharmonii

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
3 000 000,00 34352

Jedná se o zapojení neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené
pro Moravskou filharmonii Olomouc na vlastní uměleckou činnost v

   roce 2019.
RZ/19/0089

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 12.8.2019 rozpočtové změny roku 2019. 
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn. 

položka

2458 nahodilé příjmy 6171
Činnost místní 

správy
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 76 288,32

Jedná se o zapojení přeplatku na Ročním služebném od společnosti
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. (Koncesní smlouva ze dne

   30.11.2017).
RZ/19/0089

6586
náhradní výsadby + následná péče - 

úhrady dle smluv
6171

Činnost místní 
správy

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 378 453,45
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/19/0089

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 
zneškodňování 

komunálních odpadů
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 531 225,50

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/19/0089

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 
nezařazené

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -6 814 363,30

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté
transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 
a) dotace Statutárního města Mohelnice (27 444,00 Kč), města
Prostějov (131 040,00 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací
integrovaného nástroje ITI;
b) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "Podpora řízení a
koordinace ITI OA II.", fond 151 (1 749 749,00 Kč)
c) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "Zprostředkující
subjekt ITI OA II", fond 155 (1 146 704,00 Kč).
d) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "Bytový dům
Holečkova - snížení energetické náročnosti", fond 154
(3 759 426,30Kč).
Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady
faktur proběhly v roce 2018 a 2019. V roce 2018 se jedná se o
rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne

   se pouze v cash-flow města).

RZ/19/0089

9 857 182,69

-

7720
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
3314 Činnosti knihovnické 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím

58 000,00 00160
Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace
Olomouckého kraje, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce

 na plnění regionální funkce knihoven na rok 2019.
RZ/19/0089

3612
ÚZ 34352 MK ČR pro Moravskou 

filharmonii
3312 Hudební činnost 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím

3 000 000,00 34352
Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením
neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou

  činnost v roce 2019.
RZ/19/0089

3 058 000,00

-

8956
Geislerova, Sladkovského - zrušení 

stok
2321

Odvádění a čistění 
odpadních vod a 
nakládání s kaly

5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00
Navýšení finančních prostředků na pokrytí rozdílu mezi
předpokládanými náklady a náklady podle rozpočtu a to včetně
výkonu AD, TDS, koordinátora BOZP a archeologického průzkumu.

RZ/19/0090

8100
Rezerva - obnova vodohospodářské 

infrastruktury 
2321

Odvádění a čistění 
odpadních vod a 
nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 204 185,94

Navýšení rozpočtované položky z důvodu vrácení nedočerpaných
finančních prostředků účelově určených na zajištění opravy střechy
nad budovou školní jídelny Fakultní základní školy dr. Milady
Horákové (Rožňavská) - 204 185, 94 Kč.

RZ/19/0090

8952 ČOV - sušárna kalů, org. 15877 2321
Odvádění a čistění 
odpadních vod a 
nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -600 000,00
Přesun finančních prostředků - předpoklad, že v letošním roce
proběhne pouze výběrové řízení a zahájení akce a nedojde k
vyčerpání celé částky.

RZ/19/0090

204 185,94

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn. 

položka

-

8263
Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 

OA"
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -371 000,00
Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově

  určenou na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II", fond 155.
RZ/19/0089

9191
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 

"Zprostředkující subjekt ITI OA II."
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 19 594,20 5 17018
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

9190
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 

"Zprostředkující subjekt ITI OA II."
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 457,80 1 17017
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",

 fond 155.
RZ/19/0089

-347 948,00

-

8876
Podpora řízení a koordinace ITI 

Olomoucká aglomerace II.
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -1 134 070,00    Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR. RZ/19/0089

8792
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 83 198,00 5 17018
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR,
účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované
teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/19/0089

8791
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 14 682,00 1 17017
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR,
účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované

      teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.
RZ/19/0089

-1 036 190,00

-

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti 
ochrany památek a 

péče o kulturní 
dědictví

5171 Opravy a udržování 49 830,00
Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 27
oprava dveří na kapličce.

RZ/19/0090

49 830,00

-

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 321 860,00

Finanční prostředky budou použity na pořízení studií "Obnova
zeleně na Masarykově třídě" za 187 550,00 Kč a "Obnova zeleně
na ulici Velkomoravská" za 110 110,00 Kč.
Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 23 studie
J. Nepomuckého ( 24 200,00 Kč).

RZ/19/0090

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00

Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 19
výsadba stromů ZŠ Gorkého.

RZ/19/0090

7165
Dětská hřiště - herní prvky, org. 

35729
3421

Využití volného času 
dětí a mládeže

6122 Stroje, přístroje a zařízení 28 737,50
Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 3 dětské
hřiště - herní prvky.

RZ/19/0090

6587
náhradní výsadby + následná péče - 

dle uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň

5169 Nákup ostatních služeb 378 453,45

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/19/0089

2787 EKO-KOM služby 3725
Využívání a 

zneškodňování 
komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 3 531 225,50
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/19/0089

4 295 276,45

Název inv.střediska : Oddělení zprostředkující subjekt ITI

Ing. Nerušilová Božena, pověřena vedením oddělení

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

RNDr. Matzenauerová Jana., vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn. 

položka

-

6863
propagace města na sportovištích a 

stadionech
3419

Ostatní sportovní 
činnost

5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00

Finanční prostředky jsou účelově určeny na zajištění
marketingových služeb pro propagaci SMOl - Česká asociace
stolního tenisu - osmý ročník turnaje světového poháru mužů a žen
v Olomouci 20. - 25. 8. 2019.

RZ/19/0093

9164 honoráře umělcům 2143 Cestovní ruch 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000,00 Honoráře umělcům - akce BarokOlomouC. RZ/19/0090

9234
konzultační, poradenské a právní 

služby
6171

Činnost místní 
správy

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 125 000,00
Navýšení finančních prostředků na úhradu srovnávací analýzy
(benchmark) a odborného vyjádření k výši nájemného za zimní
stadion.

RZ/19/0090

1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb 66 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu konání sportovních akcí v
roce 2019

RZ/19/0090

6470
Zimní stadion - provedení prací v 
souladu se schválenou koncepcí

3412
Ostatní sportovní 

činnost
5171 Opravy a udržování 303 193,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu oprav šaten na Zimním
stadionu dle usnesení RMO ze dne 15.7.2019.

RZ/19/0090

1224 nákup služeb 2191

Mezinárodní 
spolupráce v 

průmyslu, 
stavebnictví, 

obchodu a službách

5169 Nákup ostatních služeb -16 000,00
Přesun finančních prostředků na položku honoráře umělcům - akce
BarokoOlomouc.

RZ/19/0090

2423
OLTERM & TD, a. s. - správa a 

provoz Plav. stadionu
3419

Ostatní sportovní 
činnost

5213
Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-právnickým osobám
-369 193,00

Přesun finančních prostředků z důvodu dokrytí položky na opravu
šaten na Zimním stadionu a položky na konání sportovních akcí v
roce 2019.

RZ/19/0090

325 000,00

-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 
nezařazené

5171 Opravy a udržování -911 333,95

Přesun finančních prostředků na rozpočtované položce z důvodu
estetizace (KMČ 3, 6, 9,19, 22, 27) na konkrétní položky (včetně -
24.200,- Kč přesun z důvodu estetizace KMČ 23 – studie J.
Nepomuckého).

RZ/19/0090

-911 333,95

-

8901
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -297 660,00

Finanční prostředky budou použity na pořízení studií "Obnova
zeleně na Masarykově třídě" za 187.550,00 Kč a "Obnova zeleně
na ulici Velkomoravská"  za 110.110,00  Kč.

RZ/19/0090

-297 660,00

-

1375
org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Holice
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím

100 000,00
Navýšení finančních prostředků - zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a
MŠ Holice na krytí materiálových výdajů (materiálu pro údržbu a
opravy, výtvarných a psacích potřeb, pořízení drobného vybavení).

RZ/19/0090

5742
ZŠ Zeyerova - rekonstrukce 
elektroinstalace (projektová 

dokumentace)
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

187 000,00
Navýšení finannčích prostředků o investiční příspěvek pro ZŠ
Zeyerova z důvodu potřeby krytí výdajů za zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace.

RZ/19/0090

9232
ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského) - 

rekonstrukce hřiště
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

900 000,00
Navýšení finannčích prostředků o investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ
Sv. Kopeček z důvodu potřeby krytí výdajů za rekonstrukci školního
hřiště.

RZ/19/0090

8071
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1031 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

78 669,75 1 33063
Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR,
účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání - MŠ Mozartova 33.

RZ/19/0089

Název inv.střediska : Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Útvar hlavního architekta

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Bc. Daniela Horňáková, pověřená zastupováním vedoucí odboru kultury
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
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položka

8070
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1035 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

445 795,25 5 33063
Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR,
účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání - MŠ Mozartova 33.

RZ/19/0089

7806
org. 1380 ZŠ a MŠ Dvorského, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

1 307 156,34 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 Dvorského 33.

RZ/19/0089

7807
org. 1380 ZŠ a MŠ Dvorského, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

230 674,66 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 Dvorského 33.
RZ/19/0089

1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. 

Kopeček (Dvorského)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím

-900 000,00
Přesun finančních prostředků - snížení příspěvku na provoz ZŠ a
MŠ Sv. Kopeček z důvodu potřeby krytí výdajů investičního
charakteru.

RZ/19/0090

1370 org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova 3113 Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím
-187 000,00

Přesun finančních prostředků - snížení příspěvku na provoz ZŠ
Zeyerova z důvodu potřeby krytí výdajů investičního charakteru.

RZ/19/0090

9203
ZŠ Gorkého - vybavení odborných 

učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 1 877 374,79

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor školství na
úhradu IT vybavení a učebních pomůcek v rámci akce "ZŠ Gorkého
- vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání".

RZ/19/0090

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -300 000,00

Přesun finannčích prostředků odboru školství k zajištění výdajů
rozpočtově nekrytých ZŠ a MŠ Holice (- 100 000,- Kč) a FZŠ a MŠ
Rožňavská k zajištění výdajů za opravu třídy vč. pořízení
chybějícího školního nábytku pro I. ročník základní školy (nárůst tříd
ve škole)   - 200 000,- Kč.

RZ/19/0090

1379
org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 
Rožňavská (Dr. Milady Horákové)

3113 Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím
-4 185,94

Snížení rozpočtované položky z důvodu vrácení nedočerpaných
finančních prostředků účelově určených na zajištění opravy střechy
nad budovou školní jídelny Fakultní základní školy dr. Milady
Horákové (Rožňavská) - 204 185, 94 Kč.
Navýšení finančích prostředků - zvýšení příspěvku na provoz FZŠ
a MŠ Rožňavská k zajištění výdajů za opravu třídy vč. pořízení
chybějícího školního nábytku pro I. ročník základní školy (nárůst tříd
ve škole)   + 200 000,- Kč.

RZ/19/0090

3 735 484,85

-

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

-75 661,00

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: 
a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI
OA;(17 830 Kč)
b) MMR Č, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA
II"fond 155,(57 831Kč)

RZ/19/0089

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

správy
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -26 762,00

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: 
a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI
OA;(5 943 Kč)
b) MMR Č, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA
II" fond 155, (20 819 Kč)

RZ/19/0089

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
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položka

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech

-366 034,00

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: 
a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI
OA;(134 711,Kč)
b) MMR Č, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA
II", fond 155,(231 323,Kč)

RZ/19/0089

8529
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

28 897,00 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8890
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5424 Náhrady mezd v době nemoci 546,60 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8528
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech
654 968,40 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8530
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

163 749,00 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8891
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 097,40 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8531
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 402,20 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8532
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 58 946,80 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojenímdotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8527
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Podpora řízení a koordinace ITI OA - 

II."
6171

Činnost místní 
správy

5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech
115 582,60 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond
151.

RZ/19/0089

8710

ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 20 400,00 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8738

ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

100 531,20 5 17018
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8740

ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 189,60 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089
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položka

8709

ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8737

ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

17 740,80 1 17017
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8739

ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 386,40 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8736

ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech

402 112,05 5 17018
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",
fond 155.

RZ/19/0089

8735

ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt 
"Zprostředkující subjekt Integrované 

teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace II"

6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech

70 960,95 1 17017
Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR
ČR, účelově určených na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA II",

 fond 155.
RZ/19/0089

8198
Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 
OA (VPS) - soc. poj.

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

17 830,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních
prostředků města Mohelnice a Prostějov na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0089

8199
Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 
OA (VPS) - zdrav. poj. 

6171
Činnost místní 

správy
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 943,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních
prostředků města Mohelnice a Prostějov na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0089

8197
Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 
OA (VPS) - platy

6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech

134 711,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních
prostředků města Mohelnice a Prostějov na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s

  realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0089

1 384 138,00

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 
nezařazené

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 76 288,32

Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je umožněno
zapojením přeplatku na Ročním služebném od společnosti
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. (Koncesní smlouva ze dne

     30.11.2007 vč. dodatků).

RZ/19/0089

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 
nezařazené

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. -200 000,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově
určeno na zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl -
Česká asociace stolního tenisu - osmý ročník turnaje světového
poháru mužů a žen v Olomouci 20. - 25. 8. 2019.

RZ/19/0093

-123 711,68

-

5336
Plynový kotel - letiště Neředín, org. 

35452
2251 Letiště 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65 000,00

Navýšení finančních prostředků (ORG 35452) - budou použity na
nákup nového plynového kotle na Letiště - Neředín z důvodu
nefunkčnosti a nerentabilní opravy stávajícího.

RZ/19/0090

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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položka

2301 OVS org. KIDSOK dopr. obslužnost 2292
Provoz veřejné 
silniční dopravy

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 200 919,42
Navýšení rozpočtované položky je umožněno zapojením úhrady
kompenzace za zajištění MHD při uzavírce silnice I/46,III/44310 u
obce Toveř.

RZ/19/0089

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 550 000,00
Navýšení rozpočtované položky na základě úhrady mimosoudního
vyrovnání (místní komunikace v Radíkově na ulici Malinovského).

RZ/19/0089

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné 
silniční dopravy

5171 Opravy a udržování 35 600,00
Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 22
oprava bus zastávky.

RZ/19/0090

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 1 167 966,45

Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 9 úprava
prostoru Jilemnického 4 (667 966,45 Kč).

Navýšení finančních prostředků na vykrytí opravy vozovky a
chodníku na ul. Dvorská ( 500 000,- Kč)

RZ/19/0090

1151 org. 800  elektr. energie 2251 Letiště 5154 Elektrická energie -65 000,00
Přesun finančních prostředků na nákup nového plynového kotle na
Letiště - Neředín z důvodu nefunkčnosti a nerentabilní opravy
stávajícího.

RZ/19/0090

6351
DHDM - pořízení mobiliáře - stojany 

na kola pro cyklisty
2219

Ostatní záležitosti 
pozemních 
komunikací

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -500 000,00
Přesun finančních prostředků na vykrytí opravy vozovky a chodníku
na ul. Dvorská.

RZ/19/0090

1 454 485,87

-

8971
Mošnerova - propojení a 

rekonstrukce komunikace, org. 
25960

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00
Navýšení finančních prostředků - projektová dokumentace byla
vysoutěžena za vyšší částku, než bylo předpokládáno v plánu.

RZ/19/0090

7408 náhrady soudních řízení a škod 6171
Činnost místní 

správy
5192 Poskytnuté náhrady 61 500,00

Navýšení finančních prostžedků na úhradu soudního poplatku.
Jedná se o žalobu na společnost GEMO a.s. na zaplacení smlouvní
pokuty 123.000,00 Kč za pozdě opravené vady v rámci reklamací
akce dostavba areálu VFO - pavilon A2, příjezdová komunikace a
parkoviště.

RZ/19/0090

9233
Selské náměstí - úprava veřejného 

prostoru , org. 25997
3745

Péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň

6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00
Navýšení rozpočtované položky z důvodu estetizace KMČ 6 projekt
u kostela Selské nám..

RZ/19/0090

7600
Hasičská zbrojnice Radíkov, org. 

25785
5512

Požární ochrana - 
dobrovolná část

6121 Budovy, haly a stavby -196 500,00
Přesun finančních prostředků - akce byla zastavena z důvodu
neposkytnutí dotace. RZ/19/0090

8390
ZŠ Gorkého - vznik odborných 

učeben pro polytechnické 
vzdělávání, org. 15869

3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -1 877 374,79
Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor školství na
úhradu IT vybavení a učebních pomůcek v rámci akce "ZŠ Gorkého
- vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání".

RZ/19/0090

-1 932 374,79

V Olomouci dne 16.8.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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