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-

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 5 769,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků z 

prodeje kelímků a pláštěnek na akci města - Dny evropského 
       dědictví.

RZ/19/0107

6458 rezerva 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -136 000,00

Přesun finančních prostředků z OKP na odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu na náklady spojené s údržbou helpdesku 

softwarového díla "Sportuj v Olomouci" a na odbor kancelář 

tajemníka na mzdové náklady související s vydáváním Olomouckých 

listů.

RZ/19/0109

1238 org. 2511 materiál 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
2 535,00

Jedná se o navýšení finančních prostředků z odboru školství na 

nákup kalendářů (propagační materiál).
RZ/19/0109

-127 696,00

-

9168
Hasičská zbrojnice Chválkovice, 

org. 35206
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení -61 239,92

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově 

určených na projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice". fond 143.
RZ/19/0107

7670
Hasičská zbrojnice Chválkovice, 

org. 15206
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby -5 705 508,14

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově 
  určených na projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice". fond 143.

RZ/19/0107

9175 Hasičská zbrojnice Chvalkovice 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-5 989,50

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově 

určených na projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice". fond 143.
RZ/19/0107

9291
ÚZ 1075 17969 Hasičská zbrojnice 

Chválkovice, org. 15206
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby 5 388 535,45 5 17969

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 
  fond 143.

RZ/19/0107

9293
ÚZ 1071 17968 Hasičská zbrojnice 

Chválkovice, org. 15206
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby 316 972,69 1 17968

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 

fond 143.

RZ/19/0107

9294
ÚZ 1075 17969 Hasičská zbrojnice 

Chválkovice
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 57 837,70 5 17969

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 

fond 143.

RZ/19/0107

9295
ÚZ 1071 17968 Hasičská zbrojnice 

Chválkovice
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 402,22 1 17968

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 

fond 143.

RZ/19/0107

9289

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice"

5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
5 656,75 5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 

fond 143.

RZ/19/0107

9290

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice

5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
332,75 1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR 

ČR, účelově určené na  projekt "Hasičská zbrojnice Chválkovice", 

fond 143.

RZ/19/0107

8390

ZŠ Gorkého - vznik odborných 

učeben pro polytechnické 

vzdělávání, org. 15869

3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -361 500,00

1. Převod částky 330.000,00 Kč v rámci akce "ZŠ Gorkého - vznik 

odborných učeben pro polytechnické vzdělávání" z investic do 

provozu na položky dle rozpočtové skladby.                                           

2. Převod  částky 31.500,00 Kč z odboru investic na odbor školství 

na vybavení cvičné kuchyňky ZŠ Gorkého.

RZ/19/0109

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 30.9.2019 rozpočtové změny roku 2019. 

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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8968
ZŠ Heyrovského - odborné 

učebny, org. 15949
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -157 000,00

Převod částky v rámci akce "ZŠ Heyrovského - odborné učebny"    z 

investic do provozu na položky dle rozpočtové skladby.
RZ/19/0109

8965
ZŠ Holice - odborné učebny, org, 

15948
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -499 000,00

Převod částky v rámci akce "ZŠ Holice - odborné učebny"                  

z investic do provozu na položky dle rozpočtové skladby.
RZ/19/0109

6334
ZŠ Mozartova - rekonstrukce 

hřiště, org. 15406
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -119 000,00

Převod částky z odboru investic na odbor školství v rámci akce         

"ZŠ Mozartova - hřiště". Částka určena na terénní a vegetační 

úpravy.

RZ/19/0109

4967
Nerudova - rekonstrukce 

komunikace, org. 24340
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 6 000,00

Na zadání inženýrské činnosti - aktualizace vyjádření správců sítí      

a dotčených orgánů, která je nutná pro prodloužení platnosti 

stavebního povolení.

RZ/19/0109

6579
Týneček - přechod pro pěší, org. 

25628
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -6 000,00
Zpracování PD bylo vysoutěženo za nižší cenu, než bylo 

předpokládáno.
RZ/19/0109

8967
ZŠ Svatoplukova - rekontrukce 

výdejny stravy, org. 15936
3141 Školní stravování 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00

Částka určena na vícepráce týkající se doplnění chybějícího 

souvrství spodní stavby v rámci realizace akce a dále byly při 

bouracích pracích odhaleny podzemní prostory, které je potřeba 

zastropit.

RZ/19/0109

8381
Odpadové centrum Olomouc, org. 

15672
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

6121 Budovy, haly a stavby -900 000,00
V letošním roce bude zahájen pouze výběr zhotovitele stavby. 

Realizace stavby bude až v roce 2020.
RZ/19/0109

8469
Hraniční ulice koordinovaný tah, 

SSZ, org. 25887
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -750 000,00 V letošním roce nebude fakturována celá částka za PD. RZ/19/0109

4297
Kasárna Neředín - obslužné 

komunikace, org. 25326
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -6 000,00

Zpracování PD bylo vysoutěženo za nižší cenu, než bylo 

předpokládáno.
RZ/19/0109

4107 Lesní cesta U Hájenky, org. 15169 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -927 000,00 Akci "Lesní cesta U Hájenky" si realizují Lesy Města Olomouce a.s. RZ/19/0109

7600
Hasičská zbrojnice Radíkov, org. 

25785
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6121 Budovy, haly a stavby -131 500,00 Akce byla zastavena z důvodu neposkytnutí dotace. RZ/19/0109

8980
Holice, smíšená stezka - II. etapa, 

org. 25970
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 140 000,00
Na úhradu DPS a DSP, která již byla projektantem odevzdána a na 

úhradu inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.
RZ/19/0109

7602
Dělnická II - rekonstrukce 

komunikace a inž. sítí, org. 25787
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -140 000,00

Celá částka za PD nebude letos uhrazena, protože v průběhu 

zpracování PD došlo ze strany zadavatele k požadavkům na změny 

v PD a musel být posunut termín plnění.

RZ/19/0109

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -2 929 500,00

Přesun položek dle rozpočtové skladby v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetické opatření".
RZ/19/0109

9306
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 35621
3111 Mateřské školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 580 000,00

Přesun položek dle rozpočtové skladby v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetické opatření".
RZ/19/0109
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9241

ZŠ Gorkého - vznik odborných 

učeben pro polytechnické 

vzdělávání

3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
330 000,00

Převod částky v rámci akce "ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben 

pro polytechnické vzdělávání" na položky dle rozpočtové skladby 

(nábytek s hodnotou pod 40.000,- Kč).

RZ/19/0109

9301 ZŠ Heyrovského - odborné učebny 3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
157 000,00

Převod částky v rámci akce "ZŠ Heyrovského - odborné učebny" z 

investic do provozu na položky dle rozpočtové skladby.
RZ/19/0109

9302 ZŠ Holice - odborné učebny 3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
445 500,00

Převod částky v rámci akce "ZŠ Holice - odborné učebny" z investic 

do provozu na položky dle rozpočtové skladby.
RZ/19/0109

9299 Model Hradské brány - oprava 3326

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot 

místního kulturního, 

národního a 

historického povědomí

5171 Opravy a udržování 15 500,00
Částka je nutná na opravu modelu Hradské brány poničeného 

vandaly. Škoda byla nahlášena PČR a pojišťovně.
RZ/19/0109

9307
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření
3111 Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb 31 500,00

Navýšení položky dle rozpočtové skladby v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetické opatření".
RZ/19/0109

9308
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření
3111 Mateřské školy 5172 Programové vybavení 318 000,00

Navýšení položky dle rozpočtové skladby v rámci akce "MŠ 

Nedvědova - energetické opatření".
RZ/19/0109

7188

Lávka přes Sitku na trase 

Štěpánov-Olomouc-Černovír, org. 

25733

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 6 000,00

Navýšení položky na zadání inženýrské činnosti - aktualizace 

vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, která je nutná pro 

prodloužení platnosti stavebního povolení.

RZ/19/0109

9311
ZŠ Holice - odborné učebny, org. 

35948
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 53 500,00

Navýšení položky v rámci akce "ZŠ Holice - odborné učebny" z 

investic do provozu na položky dle rozpočtové skladby.
RZ/19/0109

9316
Grygov skládka - přípojka NN, org. 

26006 
3729

Ostatní nakládání s 

odpady
6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00

Zařazení akce „Náhradní přívod elektřiny pro skládku Grygov“ do 

plánu investic pro rok 2019 a zahájení zpracování projektové 

dokumentace akce s plánovaným harmonogramem postupu prací 

tak, že počátkem roku 2020 bude dokončeno zpracování projektové 

dokumentace. V případě schválení akce do Plánu investic by byla 

možná vlastní realizace  v roce 2020.

RZ/19/0114

-2 493 500,00

-

1158 org. 801  nákup mat. 2251 Letiště 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
8 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením příjmů za 

umístění stánků/atrakcí na městském letišti Olomouc – Neředín v 

rámci Leteckého dne.

RZ/19/0107

1159 org. 801  PHM 2251 Letiště 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 200,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením příjmů za 

umístění stánků/atrakcí na městském letišti Olomouc – Neředín v 

rámci Leteckého dne.

RZ/19/0107

1161 org. 801  pohoštění 2251 Letiště 5175 Pohoštění 16 300,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením příjmů za 

umístění stánků/atrakcí na městském letišti Olomouc – Neředín v 

rámci Leteckého dne.

RZ/19/0107

1160 org. 801  nákup služeb 2251 Letiště 5169 Nákup ostatních služeb 75 300,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením příjmů za 

umístění stánků/atrakcí na městském letišti Olomouc – Neředín v 

rámci Leteckého dne.

RZ/19/0107

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn.p

ol.

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 2 235 593,85

Navýšení finančních prostředků  na vykrytí akce: " Oprava křižovatky 

ulic Železniční x Na Zákopě ( 1.330.522,19 Kč). Přesun z odboru 

investic na odbor dopravy a územního rozvoje, jedná se o náklad na 

opravu křižovatky ulic Erenburgova - Tomkova (240 000,-Kč). 

Přesun z oddělení komisí městských částí na realizaci opravy 

komunikace Za Vodojemem 44 - 32, KMČ č. 13 Nová Ulice  ( 665 

071,66 Kč ).

RZ/19/0109

1155 org. 800  nákup služeb 2251 Letiště 5169 Nákup ostatních služeb -18 792,00
Přesun finančních prostředků na opravu hromosvodů na letišti 

Olomouc - Neředíně.
RZ/19/0109

1156 org. 800  opravy - letiště Neředín 2251 Letiště 5171 Opravy a udržování 18 792,00
Navýšení finančních prostředků na opravu hromosvodů na letišti 

Olomouc- Neředíně.
RZ/19/0109

2301
OVS org. KIDSOK dopr. 

obslužnost
2292

Provoz veřejné silniční 

dopravy
5193

Výdaje na dopravní 

územní obslužnost
-755 000,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí akce: " Oprava křižovatky 

ulic Železniční x Na Zákopě".
RZ/19/0109

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5171 Opravy a udržování -575 522,19

Přesun finančních prostředků na vykrytí akce: " Oprava křižovatky 

ulic Železniční x Na Zákopě".
RZ/19/0109

6954 Regulační plány, org. 5653 3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

11 959,21
Finanční prostředky budou použity na vykrytí dodatku č. 1 k 

regulačnímu plánu č.16 -sídliště Nové Sady, Trnkova.
RZ/19/0109

4028
Implementace územního plánu, 

org. 5251
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

-11 959,21
Finanční prostředky budou použity na vykrytí dodatku č. 1 k 

regulačnímu plánu č.16 -sídliště Nové Sady, Trnkova.
RZ/19/0109

3331 opravy 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5171 Opravy a udržování -2 000 000,00

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce Zřízení provozu 

"noční celočervená" SSZ v Olomouci v křižovatce Přerovská x 

Hamerská".

RZ/19/0109

9310

SSZ v Olomouci "noční 

celočervená", křižovatka 

Přerovská a Hamerská, 

Velkomoravská a Švýc. nábřeží, 

org. 36002

3631 Veřejné osvětlení 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 000 000,00

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce Zřízení provozu 

"noční celočervená" SSZ v Olomouci v křižovatce Přerovská x 

Hamerská".

RZ/19/0109

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování -397 000,00

Snížení financních prostředků na akci: Mlýnský potok - cyklostezka, 

VO" ( -1 000 tis. Kč) a přesun z odboru investic na opravu veřejného 

osvětlení na ul. Erenburgova - výměna sloupů a stávajících rozvodů 

( + 603 tis Kč).

RZ/19/0109

9285
Mlýnský potok - cyklostezka, 

veřejné osvětlení , org. 15999
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 2 650 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci ( + 1 000 tis. Kč) a navýšení 

z odboru investic ( + 1 650 tis. Kč) - rozpočet na realizaci je vyšší 

než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na rok 2019.

RZ/19/0109

6351
DHDM - pořízení mobiliáře - 

stojany na kola pro cyklisty
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
44 818,40

převod finannčích prostředků do rozpočtu ODUR - 3 ks laviček KMČ 

č. 21 Radíkov.
RZ/19/0109

3 309 690,06

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
226 000,00

Navýšení REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je 

umožněno přesunem finančních prostředků z investičních akcí SNO, 

a. s., které byly v letošním roce ukončeny.

RZ/19/0108

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 100 tis. Kč na zajištění marketingových služeb pro propagaci 

SMOl - kvalifikační utkání v Olomouci v házené žen o postup na 

Mistrovství Evropy  2020  a 100 tis. Kč na pořízení posudku na 

zajištění technického stavu střešní konstrukce velké hokejové haly.

RZ/19/0113

26 000,00

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

-8 497 758,00   Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-2 107 444,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

5381 ÚZ 13011 platy 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

8 497 758,00 13011   Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

5382 ÚZ 13011 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

2 107 444,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

5383 ÚZ 13011 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

764 798,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

-764 798,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/19/0107

6320 ÚZ 13011 školení 6171 Činnost místní správy 5167
Služby školení a 

vzdělávání
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 2019.

RZ/19/0107

3363 Centrum semafor - ost. os. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 106 605,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením úhrady Centra 

služeb pro silniční dopravu, s. p. o. za provedenou výuku dopravní 
  výchovy (fakturace odboru AŘMV - Centrum SEMAFOR).

RZ/19/0107

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu uzavření 2 nových dohod o 

provedení práce souvisejících s vydáváním "Olomouckých listů".
RZ/19/0109

6198 Služby školení a vzdělávání 6171 Činnost místní správy 5167
Služby školení a 

vzdělávání
65 000,00

Navýšení finančních prostředků odboru sociálních věcí (ukončení 

činnosti nízkoprahového zařízení Holická 50) na odbor kancelář 

tajemníka - zajištění kurzu pro oddělení sociální práce a poradenství 

a školení na úseku sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

8821

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

738 929,64 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8822

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

86 932,90 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8823

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - ostatní 

osob. výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 412 449,75 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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8824

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - ostatní 

osob. výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 48 523,50 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8825

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - soc. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

189 464,15 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8826

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - soc. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

22 289,90 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8827

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - zdrav. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

68 257,54 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8828

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - zdrav. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

8 030,30 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8829

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

177 650,00 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8830

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

20 900,00 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8833

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - soc. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

44 412,50 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8834

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - soc. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

5 225,00 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8835

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - zdrav. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

15 988,50 5 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8836

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) nepřímé náklady - zdrav. 

pojištění

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

1 881,00 1 33063
Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8914

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - 

nemovenská

6171 Činnost místní správy 5424
Náhrady mezd v době 

nemoci
6 241,55 5 33063

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8915

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán II." 

(MAP) přímé náklady - 

nemocenská

6171 Činnost místní správy 5424
Náhrady mezd v době 

nemoci
734,30 1 33063

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109
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8813
Místní akční plán II. (MAP) přímé 

náklady
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

43 466,46

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8814
Místní akční plán II. (MAP) přímé 

náklady - ostatní osob. výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 24 261,75

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8815
Místní akční plán II. (MAP) přímé 

náklady - soc. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

11 144,95

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8816
Místní akční plán II. (MAP) přímé 

náklady - zdrav. pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

4 015,16

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8817
Místní akční plán II. (MAP) 

nepřímé náklady - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

10 450,00

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8819
Místní akční plán II. (MAP) 

nepřímé náklady - soc. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

2 612,50

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8820
Místní akční plán II. (MAP) 

nepřímé náklady - zdrav. pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

940,50

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

8913
Místní akční plán II. (MAP) přímé 

náklady - nemocenská
6171 Činnost místní správy 5424

Náhrady mezd v době 

nemoci
367,15

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

1 641 142,55

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

407 003,35

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

147 702,83

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109

1550 povinné poj. na úraz. poj. 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
6 892,80

Navýšení finančních prostředků dle reálného čerpání, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II - vlastní 

zdroje.

RZ/19/0109
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8329

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje 

ITI OA (VPS) - ost. osobní výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 54 171,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Hranice na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
  integrovaného nástroje ITI  fond 145.

RZ/19/0107

6201
Nájemné za nájem s právem 

koupě - leasing
6171 Činnost místní správy 5178

Nájemné za nájem s 

právem koupě
-600 000,00 Přesun finančních prostředků na nestavební investice. RZ/19/0109

9309
Docházkový systém MMOl, org. 

36001
6171 Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00

Posílení položky na nestavební investice "Docházkový systém 

MMOl."
RZ/19/0109

4 488 686,53

-

7579
ÚZ 34054 ZŠ Komenium - 

restaurování sálu
3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 356 000,00 34054

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MK ČR, 

účelově určené na realizaci programu "Regenerace městských 
    památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019.

RZ/19/0107

9254
org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1205 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

7 684,43 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9252
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 

1205 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

8 523,37 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9253
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 

1201 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 504,13 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9257
org. 1480 MŠ Wolkerova, ÚZ 1201 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

8 435,70 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9258
org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1205 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

47 570,25 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9259
org. 1540 MŠ Zeyerova, ÚZ 1201 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

8 394,75 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9260
org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 

1205 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

87 393,60 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9261
org. 1200 ZŠ Heyrovského, ÚZ 

1201 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

15 422,40 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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9262
org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 

1205 13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

80 503,50 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9263
org. 1450 MŠ Žižkovo nám., ÚZ 

1201 13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

14 206,50 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9265
org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 

1201 13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

19 524,96 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9266
org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 

1205 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

139 551,30 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9267
org. 1260 ZŠ a MŠ Holice, ÚZ 

1201 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

24 626,70 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9268
org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, 

ÚZ 1205 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

317 230,20 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9269
org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, 

ÚZ 1201 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

55 981,80 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9255
org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1201 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 356,07 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

8237

org. 1330 FZŠ a MŠ Rožňavská 

(Dr. Milady Horákové), ÚZ 1035 

33063

3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

2 496 489,93 5 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ Milady 

Horákové.

RZ/19/0107

8238

org. 1330 FZŠ a MŠ Rožňavská 

(Dr. Milady Horákové), ÚZ 1031 

33063

3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

440 557,07 1 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 
  projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání -- FZŠ Milady 

Horákové.

RZ/19/0107

9296
ZŠ Mozartova - rekonstrukce 

hřiště
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

119 000,00

Navýšení částky z odboru investic na odbor školství v rámci akce 

"ZŠ Mozartova - hřiště". Částka určena na terénní a vegetační 

úpravy . 

RZ/19/0109
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9280
ZŠ Gorkého - vybavení odborných 

učeben
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
2 413 559,47

1.navýšení finančních prostředků na krytí výdajů pořízení vybavení 

neinvestičního charakteru do nových odborných učeben ZŠ a MŠ 

Gorkého ( 2.382.059,47)                                            2.Přesun  

částky 31.500,00 Kč z odboru investic na odbor školství na vybavení 

cvičné kuchyňky ZŠ Gorkého.

RZ/19/0109

9256
org. 1480 MŠ Wolkerova, ÚZ 1205 

13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

47 802,30 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9264
org. 1440 MŠ kpt. Nálepky, ÚZ 

1205 13014
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

110 641,44 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na bezplatné poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou 

ve školách z prostředků z Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

9212
ZŠ Heyrovského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení -1 959 554,03

Snížení finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k 

zajištění úhrad výdajů za pořízení učebních pomůcek a vybavení do 

nových odborných učeben ZŠ Heyrovského.

RZ/19/0109

9276
ZŠ Heyrovského - vybavení 

odborných učeben, org. 35949
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 164 397,26

Navýšení finančních prostředků ke krytí výdajů na pořízení vybavení 

investičního charakteru do nových odborných učeben ZŠ 

Heyrovského.

RZ/19/0109

9274
ZŠ Heyrovského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136

Knihy, učební pomůcky a 

tisk
645 849,83

Navýšení finančních prostředků ke krytí výdajů za pořízení učebních 

pomůcek neinvestičního charakteru do nových odborných učeben ZŠ 

Heyrovského.

RZ/19/0109

9275
ZŠ Heyrovského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
1 149 306,94

Navýšení finančních prostředků na pořízení vybavení neinvestičního 

charakteru do nových odborných učeben ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0109

9203
ZŠ Gorkého - vybavení odborných 

učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení -2 968 869,54

Snížení finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k 

zajištění úhrad výdajů za pořízení učebních pomůcek a vybavení do 

nových odborných učeben ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/19/0109

9281
ZŠ Gorkého - vybavení odborných 

učeben, org. 35869
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 586 810,07

Navýšení finančních prostředků na krytí výdajů  pořízení vybavení 

investičního charakteru do nových odborných učeben ZŠ a MŠ 

Gorkého.

RZ/19/0109

1351 nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné -65 566,00

Snížení finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých ZŠ Heyrovského (nájemné pro Gymnazium 

Čajkovského).

RZ/19/0109

1369
org. 1200 neinv. přísp. ZŠ 

Heyrovského
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

178 035,00

Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Heyrovského z důvodu potřeby krytí 

výdajů za pořízení vybavení do prostor studené kuchyně RFA (95 

625,-Kč) a úhrady nájemného za pronájem prostor Gymnazia 

Čajkovského pro potřeby ZŠ Čajkovského                                                                     

(82 410,-Kč).

RZ/19/0109

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-212 469,00

Snížení finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých ZŠ Heyrovského a ZŠ a MŠ Gorkého.
RZ/19/0109

9300
ZŠ a MŠ Gorkého - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

100 000,00

Navýšení finančních prostředků o investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ 

Gorkého z důvodu potřeby krytí výdajů  spojených s pořízením 

klimatizace pro server nové odborné učebny a úhradu nezbytných 

oprav v prostorách  školy.

RZ/19/0109
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7407 nákup materiálu 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-2 535,00

Jedná se o přesun finančních prostředků na odbor kancelář 

primátora, odd. propagace a marketingu na nákup kalendářů pro 

potřeby odboru školství.

RZ/19/0109

4 437 365,40

-

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a 

manželství

5499
Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
24 000,00 13010

Posílení výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR 

(poskytované prostřednictvím Úřadu práce), účelově určené na 

výkon pěstounské péče.

RZ/19/0107

6843
ÚZ 13005 ostatní neinvestiční 

výdaje
6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
2 000 000,00 13005

Navýšení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 
  ČR, účelově určené na projekt "Obec přátelská rodině 2019".

RZ/19/0107

6073 ÚZ 13011 telekomunikace 6171 Činnost místní správy 5162
Služby elektronických 

komunikací
5 000,00 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 2019

RZ/19/0107

5394 ÚZ 13011 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 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 2019.

RZ/19/0107

5679 Elektrická energie 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5154 Elektrická energie -15 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

3453
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-12 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

3454 Nákup materiálu jinde nezařazený 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-12 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka  - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

3457 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5173 Cestovné -4 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

3856 Opravy 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5171 Opravy a udržování -7 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

5997 Nájemné 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5164 Nájemné -5 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

5678 Studená voda 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům

5151 Studená voda -10 000,00

Přesun finančních prostředků (ukončení činnosti nízkoprahového 

zařízení Holická 50) na odbor kancelář tajemníka - zajištění kurzu 

pro oddělení sociální práce a poradenství a školení na úseku 

sociálně právní ochrany dětí.

RZ/19/0109

1 984 000,00

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn.p

ol.

-

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 141 979,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (služební 
   vozidla Městské policie ).

RZ/19/0107

141 979,00

-

8901
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-242 000,00

Přesun finančních prostředků na pořízení studie a prováděcí 

dokumentace interaktivní poznávací stezky ve Slavonínském lese 

dle poptávky projektantů, kterou provedl OMZOH. Vybudování 

poznávací stezky je dlouhodobým požadavkem občanů a vedení 

města. Na základě dokumentace bude možné žádat o případnou 

dotaci na poznávací stezku dle aktuální nabídky fondů (například 

SFŽP) v roce  2020.

RZ/19/0109

-242 000,00

-

1315 KMČ DHDM 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
227 388,00

Navýšení položky pro požadavek k estetizaci - KMČ č. 22 Řepčín a  

č. 2 Droždín
RZ/19/0109

8938
KMČ opravy a estetizace 

veřejného prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -1 271 154,06

Jedná se o přesun finančních prostředků na realizaci opravy 

komunikace Za Vodojemem 44 - 32, KMČ č. 13 Nová Ulice (665 

071,66 Kč) a na akce v rámci estetizace - KMČ Řepčín, Droždín, 

Nemilany,Černovír, Slavonín a Radíkov                                    (606 

082,040 Kč).

RZ/19/0109

-1 043 766,06

-

8230
ÚZ 00580 Olomoucký tvarůžkový 

festival
2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 00580

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na 
   projekt "Olomoucký tvarůžkový festival".

RZ/19/0107

1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb 121 000,00

Navýšení finančních prostředků na náklady spojené s údržbou 

helpdesku softwarového díla "Sportuj v Olomouci".
RZ/19/0109

1228 ost. nákupy 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
15 000,00

Navýšení finančních prostředků na zakoupení jednotného oděvu na 

veletrhy a prezentace města.
RZ/19/0109

1215 nákup mat. 2143 Cestovní ruch 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-15 000,00

Přesun finančních prostředků na zakoupení jednotného oděvu na 

veletrhy a prezentace města.
RZ/19/0109

9195 ProMancus, o. p. s. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-20 000,00

Přesun finančních prostředků na všeobecnou položku dotace kultura 

z důvodu nekonání akce -  "Nad oblaky - Každý může být hvězdou" 

(10. ročník unikátního soutěžního multižánrového celostátního 

festivalu pro handicapované).

RZ/19/0109

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

20 000,00
Navýšení finančních prostředků na všeobecnou položku dotace 

kultura .
RZ/19/0109

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

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

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

Název inv.střediska : Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie
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1294
HC Olomouc, s. r. o. - provoz 

Zimního stadionu
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-právnickým 

osobám

100 000,00
Navýšení rozpočtované položky - pořízení posudku na zajištění 

technického stavu střešní konstrukce velké hokejové haly.
RZ/19/0113

6863
propagace města na sportovištích 

a stadionech
3419

Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00

Navýšení rozpočtované položky -  zajištění marketingových služeb 

pro propagaci SMOl - kvalifikační utkání v Olomouci v házené žen o 

postup na Mistrovství Evropy 2020.

RZ/19/0113

456 000,00

-

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

Olomouckého kraje v rámci projektu "Intenzifikace odděleného 

sběru" ve spolupráci se společnosti EKO - KOM, a. s. dle darovací 
      smlouvy .

RZ/19/0107

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
242 000,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení studie a prováděcí 

dokumentace interaktivní poznávací stezky ve Slavonínském lese 

dle poptávky projektantů, kterou provedl OMZOH. Vybudování 

proznávací stezky je dlouhodobým požadavkem občanů a vedení 

města. Na základě dokumentace bude možné žádat o případnou 

dotaci na poznávací stezku dle aktuální nabídky fondů (například 

SFŽP) v roce  2020.

RZ/19/0109

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 222 926,00

Navýšení finančních prostředků na  úpravu parku KMČ č. 10 

Nemilany a výsadbu u pomníku KMC č. 18 Olomouc - západ.
RZ/19/0109

1783 služby 3729
Ostatní nakládání s 

odpady
5169 Nákup ostatních služeb 110 950,00

Navýšení finančních prostředků na instalaci koše KMČ č. 1 Černovír 

a č. 23 Slavonín,na odstranění černé skládky KMČ č. 23 Slavonín a 

instalaci sloupků ke skládce

RZ/19/0109

1783 služby 3729
Ostatní nakládání s 

odpady
5169 Nákup ostatních služeb -150 000,00

Přesun finačních prostředků na odbor investic - zařazení akce 

„Náhradní přívod elektřiny pro skládku Grygov“ do Plánu investic pro 

rok 2019 a zahájení zpracování projektové dokumentace akce s 

plánovaným harmonogramem postupu prací tak, že počátkem roku 

2020 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace a ještě v 

roce 2020 by byla možná vlastní realizace v případě schválení akce 

do Plánu investic na rok 2020.

RZ/19/0114

460 876,00

-

3898
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR  a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

180 000,00 34054

Posílení transferů nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým 

osobám je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na 

realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací 
   a městských památkových zón na rok 2019.

RZ/19/0107

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

Název inv.střediska : Odbor památkové péče

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn.p
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3901
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5223

Neinvestiční transfery 

církvím a náboženským 

společnostem

2 499 000,00 34054

Posílení transferů církvím a náboženským společnostem je 

umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci 

programu "Regenerace městských památkových rezervací a 
    městských památkových zón na rok 2019.

RZ/19/0107

2 679 000,00

-

8406
Škrétova 2, Žilinská 26 - zateplení 

objektu, úprava střechy, org. 5880
3613

Nebytové 

hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby -1 160 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu ukončení zakázek na 

investiční akce I. P. Pavlova - rekonstrukce střechy - věžový 

vodojem a Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti 

budovy.

RZ/19/0108

8405

Holečkova 9 - energetická opatření 

domu s pečovatelskou službou, 

org. 5879

4351

Osobní asistence, 

pečovatelská služba a 

podpora 

samostatného bydlení

6121 Budovy, haly a stavby -2 100 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu ukončení zakázek na 

investiční akce I. P. Pavlova - rekonstrukce střechy - věžový 

vodojem a Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti 

budovy.

RZ/19/0108

8409
I.P. Pavlova věžový vodojem - 

rekonstrukce střechy, org. 5883
3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 493 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu vysoutěžení zakázky na 

vyšší částku než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2019.
RZ/19/0108

9119

Handkeho 711/1, DPS - snížení 

energetické náročnosti budovy, 

org. 5984

3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2 541 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu vysoutěžení zakázky na 

vyšší částku než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2019.
RZ/19/0108

-226 000,00

-

1913 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
30 442,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením náhrady 

pojistného plnění České pojišťovny (přístřešek hasičské zbrojnice v 
  Černovíře).

RZ/19/0107

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování -50 000,00

Snížení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položku konzultační, poradenské a právní služby na technický dozor 

pro zabezpečení projektu "Modernizace VIS" - zavedení 

bezdrátového rozhlasu.

RZ/19/0109

1937

Konzultace - posudky a výstupy 

region. meteorologie, analýza rizik, 

právní služby

6171 Činnost místní správy 5166
Konzultační, poradenské 

a právní služby
50 000,00

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

technický dozor pro zabezpečení projektu "Modernizace VIS" - 

zavedení bezdrátového rozhlasu.

RZ/19/0109

30 442,00

-

8857

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán ORP 

Olomouc II." - rezerva

6171 Činnost místní správy 5909
Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-1 653 393,63 5 33063

Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání z odboru 

dotačních projektů, na odbor kanceláře tajemníka, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.
RZ/19/0109

8858

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na 

projekt "Místní akční plán ORP 

Olomouc II." - rezerva

6171 Činnost místní správy 5909
Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-194 516,90 1 33063

Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání z odboru 

dotačních projektů, na odbor kanceláře tajemníka, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.

RZ/19/0109

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

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

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn.p

ol.

1944 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -5 000,00
Převod na projekt Obnova kulturní památky olomoucké radnice II z 

důvodu zajištění povinné publicity projektu.
RZ/19/0109

9282
Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu zajištění povinné publicity u 

projektu Obnova kulturní památky olomoucké radnice II.
RZ/19/0109

8846
Místní akční plány ORP Olomouc 

II. (MAP)
6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-2 300 000,00

Přesun finančních prostředků dle reálného čerpání z odboru 

dotačních projektů, na odbor kanceláře tajemníka, jedná se o 

prostředky z dotačního projektu Místní akční plán ORP II.

RZ/19/0109

8196

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje 

ITI OA (VPS) - služby

6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 66 612,00

Posílení provozních výdajů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Lipník nad Bečvou, Konice a Uničov na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 
  souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI, fond 145.

RZ/19/0107

-4 081 298,53

-

3849
ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO 

Olomouc
3741

Ochrana druhů a 

stanovišť
5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 106 248,00 15065

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace MŽP 

ČR, účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. v rámci 
  programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2019.

RZ/19/0107

1 106 248,00

-

8211

ÚZ 00580 Olomoucký kraj na 

Nadregionální akce cestovního 

ruchu

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
135 000,00 00580

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 
  částečnou úhradu výdajů na projekt "Olomoucký tvarůžkový festival".

RZ/19/0107

8704

nahodilé příjmy z prodeje zboží - 

pořádání akcí města (např. prodej 

kelímků, pexesa atd. - odbor 

cestovního ruchu, kultury a sportu)

2141 Vnitřní obchod 2111
Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
5 769,00

Jedná se o zapojení prostředků z prodeje kelímků a pláštěnek na 
    akci města.

RZ/19/0107

5463
ÚZ 13010 MPSV ČR (Úřad práce) 

na výkon pěstounské péče
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

24 000,00 13010
Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR (poskytované prostřednictvím 

Úřadu práce), účelově určené na výkon pěstounské péče.
RZ/19/0107

3888
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR a MPZ"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

3 035 000,00 34054

Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené na realizaci 

programu "Regenerace městských památkových rezervací a 
    městských památkových zón na rok 2019."

RZ/19/0107

7558

Peněžitý dar Olomouckého kraje  - 

třídění komunálního odpadu - 

smlouva

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
35 000,00

Jedná se o zapojení peněžitého daru Olomouckého kraje - třídění 
   sběru komunálního odpadu (odbor životního prostředí, EKO-KOM).

RZ/19/0107

9251

ÚZ 1205 13014 MPSV ČR na 

Operační program potravinové a 

materiální pomoci

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
846 900,39 5 13014

Jedná se o zapojení dotace účelově určené na bezplatné 

poskytování stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z 

prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

v Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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9250

ÚZ 1201 13014 MPSV ČR na 

Operační program potravinové a 

materiální pomoci

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
149 453,01 1 13014

Jedná se o zapojení dotace účelově určené na bezplatné 

poskytování stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z 

prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

v Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".

RZ/19/0107

6812
ÚZ 13005 MPSV ČR na projekt 

"Obec přátelská rodině"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 000 000,00 13005
Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt 

  "Obec přátelská rodině 2019".
RZ/19/0107

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 141 979,00

Jedná se o zapojení pojistných plnění České pojišťovny a. s. za 
   škody na majetku města (služební vozidla Městské policie).  

RZ/19/0107

9284

ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na 

projekt "Modernizace varovného 

informačního systému"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

545 639,50 5 15974

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt 

"Modernizace varovného informačního systému" fond 148.
  Výdaje  byly uskutečněny v roce 2017 a 2018 .

RZ/19/0107

9283

ÚZ  1065 15011 MŽP ČR na 

projekt "Modernizace varovného 

informačního systému"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

217 105,00 5 15011

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt 

"Modernizace varovného informačního systému" fond 148.

Výdaje  byly uskutečněny v roce 2017 a 2018 .

RZ/19/0107

9270

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

5 656,75 5 17016
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt 

  "Hasičská zbrojnice Chválkovice" fond 143
RZ/19/0107

9271

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

332,75 1 17015
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Hasičská zbrojnice Chválkovice" fond 143
RZ/19/0107

9272

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

11 321 878,56 5 17969
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Hasičská zbrojnice Chválkovice" fond 143
RZ/19/0107

9273

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na 

projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

665 992,86 1 17968
Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Hasičská zbrojnice Chválkovice" fond 143
RZ/19/0107

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 30 442,00

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

škodu na  majetku   města (přístřešek hasičské zbrojnice v 
    Černovíře).

RZ/19/0107

5639

Letiště - úhrady za umístění 

stánků, poskytování reklamy v 

rámci akce "Letecký den"

2251 Letiště 2111
Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
106 800,00

Jedná se o zapojení úhrady za dočasné umístění stánků/atrakcí na 

městském letišti - Neředín v rámci Leteckého dne.
RZ/19/0107

3838
Centrum semafor - výuka dopravní 

výchovy (fakturace AŘMV)
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
106 605,00

Jedná se o zapojení úhrady Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. 

o. za provedenou výuku dopravní výchovy (fakturace odboru AŘMV - 

Centrum SEMAFOR).

RZ/19/0107

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 496 489,93 5 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 

   projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0107

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

440 557,07 1 33063
Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci 

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RZ/19/0107
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny
Zázn.p

ol.

3848

ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO 

Olomouc - program "Příspěvek 

zoologickým zahradám"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 106 248,00 15065

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené pro 

Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. v rámci programu Příspěvek 
  zoologickým zahradám pro rok 2018.

RZ/19/0107

8394

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje 

ITI OA (VPS), stejný okres

4121
Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí
34 188,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků  města  Uničov na 

základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon 
   činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0107

2488

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje 

ITI OA (VPS), jiný okres

4121
Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí
86 595,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků  města Hranice        (54 

171,- Kč) ,  Konice ( 8 352,-) a Lipník nad Bečvou                         (24 

072,- Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
   výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/19/0107 024

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

11 495 000,00 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 2019.

RZ/19/0107

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-24 126 605,42

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace MŽP ČR, účelově určená na projekt "Modernizace 

varovného uinformačního systému, fond 1148 (762 744,50 Kč). 

b) dotace MPSV ČR, účelově určená na činnosti vykonávané obcí s 

rozšířenou působností v agence sociálně-právní ochrany dětí na rok 

2019 (11 370 000,- Kč);

c) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "Hasičská zbrojnice 

Chválkovice ", fond 143 (11 993 860,92,00 Kč).

Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady 

faktur proběhly v 2017 a 2018. V roce 2017 a 2018 se jedná se o 

rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne se 
  pouze v cash-flow města).

RZ/19/0107

10 906 026,40

V Olomouci dne 10.10.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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