
Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Poznámka Číslo změny Fond

7547 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 
výdaje jinde 
nezařazené.

-183 200,00 Podpora společensko-prospěšných projektů Podpora společensko-prospěšných projektů. RZ/19/0106

-183 200,00

9018 3723

Sběr a svoz 
ostatních 

odpadů (jiných 
než 

nebezpečných a 
komunálních)

6121 Budovy, haly a stavby -10 890 000,00 Polopodzemní kontejnery Nové Sady, org. 15983

Převod účelově vázaných finančních prostředků z odboru investic. Akce bude 
realizována až v roce 2020 z důvodu nutné aktualizace PD, dokladové části a 

rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje. V roce 2019 bude 
odborem investic zahájeno výběrové řízení.

RZ/19/0091

-10 890 000,00

9227 3421
Využití volného 
času dětí a 

mládeže
5213

Neinvestiční transfery 
nefinančním 

podnikatelským 
subjektům-právnickým 

osobám

60 000,00 S plus marketing, s. r. o. Fotbalová škola Olomouc RZ/19/0106

7448 6409
Ostatní činnosti 

jinde 
nezařazené

5221

Neinvestiční transfery 
fundacím, ústavům a 
obecně prospěšným 

společnostem

-60 000,00  DOTACE - individuální projekty Rozdělení dotací v oblasti školství - Individuální dotace. RZ/19/0106

0,00

9245 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5339

Neinvestiční transfery 
cizím příspěvkovým 

organizacím
83 200,00

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. 
o.

Žadatelem je Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. - na 
pořízení 12 sad nových zásahových batohů pro výjezdové skupiny ZZS.

RZ/19/0106

9182 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222

Neinvestiční transfery 
spolkům

100 000,00 Crosspoint Olomouc z. s. 
Žadatelem je Crosspoint Olomouc z. s. - na pořízení lékařských přístrojů pro 

dětskou kliniku FNOL - FSN archivační zařízení k videobronchoskopu a 
výhřevný zvlhčovač vzduch Aircron.

RZ/19/0106

4250 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222

Neinvestiční transfery 
spolkům

70 000,00 Společnost pro podporu lidí s mentál. postiž. ČR

Dotace v oblasti sociální - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - převedení 
finančních prostředků jednotlivýcm žadatelům - Společnost pro podporu lidí s 

mentálním postižením (projekt Zajištění rekondičního pobytu pro lidi s mentálním 
postižením v roce 2019 ... 10 tis. Kč, projekt Zajištění činnosti pobočky SPMP 

Olomouc ... 60 t is. Kč).

RZ/19/0106

4258 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery 
církvím a náboženským 

společnostem
250 000,00 Charita Olomouc

Dotace v oblasti sociální - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - převedení 
finančních prostředků jednotlivýcm žadatelům - Charita Olomouc (projekt 

Nízkoprahové denní centrum ... 50 tis. Kč, projekt Ordinace pro lidi bez domova 
... 200 tis. Kč).

RZ/19/0106

Magistrát města Olomouce

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

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém zasedání dne 11. 9. 2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Název inv.střediska : 01-Odbor kancelář primátora

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : 14-Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí 
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Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Poznámka Číslo změny Fond

5015 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222

Neinvestiční transfery 
spolkům

100 000,00 Fond ohrožených dětí
Dotace v oblasti sociální - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - převedení 

finančních prostředků jednotlivýcm žadatelům - Fond ohrožených dětí (projekt 
Klokánek FOD Olomouc).

RZ/19/0106

4223 4379

Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální 
prevence

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00 PPK - Sdružení D, z.ú.

Dotace poskytované v oblasti prevence kriminality, převedení finančních 
prostředků jednotlivým subjektům - Sdružení D, z.ú. (projekt NA CESTÉ-

program preventivních aktivit a vrstevnické provázení pro dospívající z DD, NRP 
a oběti nevhodného působení rodiny a společnosti).

RZ/19/0106

1732 4359
Ostatní služby a 
činnosti v oblasti 

sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 
fundacím, ústavům a 
obecně prospěšným 

společnostem

-420 000,00  DOTACE dle RMO - sociální služby
Dotace v oblasti sociální - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - převedení 

finančních prostředků jednotlivýcm žadatelům.
RZ/19/0106

3518 5399

Ostatní 
záležitosti 

bezpečnosti, 
veřejného 
pořádku

5901
Nespecifikované 

rezervy
-50 000,00  PPK - DOTACE - nespecifikované rezervy

Dotace poskytované v oblasti prevence kriminality - převedení finančních 
prostředků jednotlivým subjektům.

RZ/19/0106

183 200,00

7206 3319
Ostatní 

záležitosti 
kultury

5212

Neinvestiční transfery 
nefinančním 

podnikatelským 
subjektům-fyzickým 

osobám

30 000,00 Mgr. Anna Jánská Mgr. Anna Jánská , f. o. - Dizajntrh. RZ/19/0106

9249 3319
Ostatní 

záležitosti 
kultury

5212

Neinvestiční transfery 
nefinančním 

podnikatelským 
subjektům-fyzickým 

osobám

150 000,00 Karel Kavička, f. o. Karel Kavička, f. o. - vydání knihy. RZ/19/0106

1281 3319
Ostatní 

záležitosti 
kultury

5221

Neinvestiční transfery 
fundacím, ústavům a 
obecně prospěšným 

společnostem

-180 000,00  DOTACE - celková položka Přerozdělení všeobecného prvku - dotace kultura. RZ/19/0106

0,00

2787 3725

Využívání a 
zneškodňování 
komunálních 

odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 10 890 000,00 EKO-KOM služby

Převod účelově vázaných finančních prostředků zpět na odbor městské zeleně a  
odpadového hospodářství. Akce bude realizována  v roce 2020 z důvodu nutné 

aktualizace PD, dokladové části a rozdělení rozpočtu na uznatelné a 
neuznatelné výdaje. V roce 2019 bude odborem investic zahájeno výběrové 

řízení.

RZ/19/0091

10 890 000,00

9119 3612
Bytové 

hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000,00

Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti 
budovy, org. 5984

Jedná se o navýšení finančních prostředků  z hospodářské činnosti města za 
účelem dofinancování projektu -  investiční akce "Handkeho 1 - snížení 

energetické náročnosti budovy". Realizátor SNO a.s.
RZ/19/0095 164

10 000 000,00

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

Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Název inv.střediska : 24-Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Název inv.střediska : 25-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
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Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Poznámka Číslo změny Fond

2531 6330 4131
Převody z vlastních 
fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti
10 000 000,00 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jedná se o posílení příjmů z hospodářské činnosti města za účelem 
dofinancování projektu -  investiční akce "Handkeho 1 - snížení energetické 

náročnosti budovy". Realizátor SNO a.s.
RZ/19/0095

10 000 000,00

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboruZpracovala: Zdeňka Kroutilová

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

V Olomouci dne 16.9.2019
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