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Číslo 

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

-

8367
Erenburgova – rekonstrukce 

komunikace a inž. sítí, org.15788
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -686 700,00 Akce je již dokončena. RZ/19/0128

8370
MŠ Nedvědova - energetické 

opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -607 047,00 Přesun finančních prostředků - akce již byla dokončena. RZ/19/0124

1070 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 5 000,00 Navýšení provozní položky v rámci vzdělávání zaměstnanců. RZ/19/0124

8377
Radíkov - rekonstrukce vodní 

nádrže a sanace břehů, org. 15625
2399

Ostatní záležitosti 

vodního hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby 280 000,00

Navýšení finančních prostředků na úhradu víceprací zajištění břehů 

vodní nádrže.
RZ/19/0124

-1 008 747,00

-

9285
Mlýnský potok - cyklostezka, 

veřejné osvětlení , org. 15999
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby -241 740,46

Přesun finančních prostředků na veřejné osvětlení v ulici Návětrná 

v Olomouci - Nemilanech.
RZ/19/0124

6351
DHDM - pořízení mobiliáře - 

stojany na kola pro cyklisty
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
89 230,00

Navýšení finančních prostředků na koupi 4 ks laviček VERA, KMČ 

č. 1 - Černovír.
RZ/19/0124

9116
ul. Návětrná, Olomouc - rozšíření 

veřejného osvětlení, org. 15978
3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby 241 740,46

Navýšení finančních prostředků na veřejné osvětlení v ulici 

Návětrná v Olomouci - Nemilanech.
RZ/19/0124

89 230,00

-

5746 ÚZ 13010 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

3 087,50 13010

Příspěvek na pěstounskou péči - navýšení finančních prostředků  k 

částečnému pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu (náhradní rodinná péče). Přesun 

z odboru sociálních věcí.

RZ/19/0124

5745 ÚZ 13010 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

8 508,60 13010

Příspěvek na pěstounskou péči - navýšení finančních prostředků  k 

částečnému pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu (náhradní rodinná péče). Přesun 

z odboru sociálních věcí.

RZ/19/0124

5744 ÚZ 13010 platy 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

34 306,80 13010

Příspěvek na pěstounskou péči - navýšení finančních prostředků  k 

částečnému pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu (náhradní rodinná péče). Přesun 

z odboru sociálních věcí.

RZ/19/0124

45 902,90

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Číslo 

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

-

2556
 DOTACE využití volného času PO 

(školy SMOl)
3421

Využití volného času dětí 

a mládeže
5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-1 400 000,00

Přesun finančních prostředků na krytí výdajů rozpočtově nekrytých 

ZŠ a MŠ Dvorského, FZŠ a MŠ Holečkova, ZŠ Heyrovského a FZŠ 

Komenium a MŠ 8. května.Přesun finančních prostředků ze zdrojů 

určených na využití volného času PO - škol..

RZ/19/0124

6471
opravy ZŠ a MŠ - dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování -804 000,00

Přesun finančních prostředků určených na opravy slavnostního sálu 

FZŠ Komenium na krytí výdajů za pořízení vybavení do 

slavnostního sálu.

RZ/19/0124

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-318 000,00
Přesun finančních prostředků na krytí výdajů rozpočtově nekrytých 

ZŠ Stupkova a FZŠ Tererovo nám.
RZ/19/0124

1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -150 000,00
Přesun finančních prostředků na krytí výdajů rozpočtově nekrytých 

FZŠ Hálkova a ZŠ a MŠ Gorkého.
RZ/19/0124

9278
ZŠ Holice - vybavení odborných 

učeben
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-68 689,28

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství 

určených na vybavení odborné učebny ZŠ a MŠ Holice (přesun z 

pol. DHM na pol. programové vybavení).

RZ/19/0124

1396
org. 500 stř. rozvozu stravy  

nájemné
3141 Školní stravování 5164 Nájemné -39 000,00

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl na krytí výdajů rozpočtově nekrytých  tohoto oddělení a  ZŠ a 

MŠ Holice a  FZŠ a MŠ Holečkova.

RZ/19/0124

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
-38 000,00

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl na krytí výdajů rozpočtově nekrytých  tohoto oddělení a  ZŠ a 

MŠ Holice a  FZŠ a MŠ Holečkova.

RZ/19/0124

1391
org. 500 stř. rozvozu stravy  nákup 

mat.
3141 Školní stravování 5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-34 000,00

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl na krytí výdajů rozpočtově nekrytých  tohoto oddělení a  ZŠ a 

MŠ Holice a  FZŠ a MŠ Holečkova.

RZ/19/0124

6950
org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova - 

následná údržba dřevin
3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb -25 000,00

Přesun finančních prostředků určených na údržbu dřevin školního 

hřiště ZŠ a MŠ Řezníčkova.
RZ/19/0124

1394
org. 500 stř. rozvozu stravy  

elektrická energie
3141 Školní stravování 5154 Elektrická energie -7 000,00

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy na krytí 

výdajů rozpočtově nekrytých  tohoto oddělení a  ZŠ a MŠ Holice a  

FZŠ a MŠ Holečkova.

RZ/19/0124

1392 org. 500 stř. rozvozu stravy  voda 3141 Školní stravování 5151 Studená voda -1 000,00

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl na krytí výdajů rozpočtově nekrytých  tohoto oddělení a  ZŠ a 

MŠ Holice a  FZŠ a MŠ Holečkova.

RZ/19/0124

1390
org. 500 stř. rozvozu stravy  

DHDM
3141 Školní stravování 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
1 000,00

Zvýšení rozpočtového krytí výdajů za vybavení odd. středisko 

rozvozu stravy OŠ MMOl.
RZ/19/0124

1380
org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 

Holečkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

21 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz  FZŠ a MŠ Holečkova na opravu 

rampy u školní jídelny pro potřeby odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl.

RZ/19/0124

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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Číslo 

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

2957 pohoštění 6171 Činnost místní správy 5175 Pohoštění 25 000,00

Navýšení finančních prostředků na zajištění výdajů za občerstvení 

na  pracovním setkání  ředitelů PO - škol  a zajištění občerstvení 

pro účastníky Festivalu kulturních programů žáků olomouckých 

základních škol.

RZ/19/0124

1399 org. 500 stř. rozvozu stravy  opravy 3141 Školní stravování 5171 Opravy a udržování 48 000,00
Zvýšení rozpočtového krytí výdajů za opravy a údržbu odd. 

středisko rozvozu stravy OŠ MMOl.
RZ/19/0124

1375
org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Holice
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

49 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz  ZŠ a MŠ Holice na opravu a úpravu 

komunikace pro otáčení vozidel odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl.

RZ/19/0124

7403
odměny za různé soutěže MŠ a 

ZŠ
6171 Činnost místní správy 5494

Neinvestiční transfery 

obyvatelstvu nemající 

charakter daru

50 000,00

Zvýšení finančních prostředků na zajištění výdajů za  pořízení 

odměn - SODEXO poukázek pro účastníky Festivalu kulturních 

programů žáků olomouckých základních škol.

RZ/19/0124

1382
org. 1360 neinv. přísp. FZŠ 

Hálkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

50 000,00
Zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova na pořízení  školního 

nábytku do tříd školy.
RZ/19/0124

9332
FZŠ Tererovo nám. - vybavení 

školní jídelny
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

68 000,00
Investiční příspěvek FZŠ Tererovo nám. na pořízení  fritézy do 

školní jídelny,
RZ/19/0124

9204
ZŠ Holice - vybavení odborných 

učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 68 689,28

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství 

určených na vybavení odborné učebny ZŠ a MŠ Holice (přesun z 

pol. DHM na pol. programové vybavení).

RZ/19/0124

1381
org. 1350 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 

Komenium, 8. května
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

100 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Komenium a MŠ 8. května na 

opravu a údržbu odtokových žlabů kolem zdí na dvoře mateřské 

školy.

RZ/19/0124

1386
org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Gorkého
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

100 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz  ZŠ a MŠ Gorkého na pořízení 

programového vybavení odborných učeben a dobíjecí skříně pro 

notebooky.

RZ/19/0124

8219
org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. 

května, ÚZ 1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

247 337,71 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

  vzdělávání - Fakutlní ZŠ Komenium a MŠ 8. května.

RZ/19/0122

1371
org. 1220 neinv. přísp. ZŠ 

Stupkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

250 000,00
Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Stupkova na krytí materiálových 

výdajů.
RZ/19/0124

4518
FZŠ a MŠ Holečkova - vybudování 

plotu, opravy WC
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

260 000,00

Navýšení příspěvku pro FZŠ a MŠ Holečkova na vybudování plotu 

kolem hřiště mateřské školy, celkovou opravu chlapeckých WC na 

1. stupni základní školy a opravy únikových východů u tělocvičny.

RZ/19/0124
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Číslo 

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

6853
ZŠ Heyrovského - vybavení školní 

jídelny, přístřešek do ŠJ
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

290 000,00

Investiční příspěvek ZŠ Heyrovského na úhradu výdajů za pořízení 

chladícího stolu do školní jídelny, podlahového mycího stroje a 

vybudování přístřešku nad schodiště a rampu školní jídelny.

RZ/19/0124

9331
ZŠ a MŠ Sv. Kopeček 

(Dvorského) - kanalizační přípojka
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

700 000,00
Investiční příspěvek  ZŠ a MŠ Dvorského na vybudování 

kanalizační přípojky pro mateřskou školu Gagarinova.
RZ/19/0124

9325
ZŠ Komenium, Olomouc, 8. 

května - slavnostní sál
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
804 000,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení židlí, stolů, věšáků a 

čistících zón do slavnostního sálu FZŠ Komenium.
RZ/19/0124

8218
org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. 

května, ÚZ 1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 401 580,29 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

  vzdělávání - Fakultní ZŠ Komenium a MŠ 8. května.

RZ/19/0122

1 648 918,00

-

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a 

manželství

5499
Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-45 902,90 13010

Příspěvek na pěstounskou péči - přesun finančních prostředků 

odboru kancelář tajemníka k částečnému pokrytí mzdových 

nákladů zaměstnanců vykonávajících příslušnou agendu (náhradní 

rodinná péče).

RZ/19/0124

-45 902,90

-

8905
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

326 700,00

Navýšení finančních prostředků na základě rozhodnutí RMO dne 

11.11.2019 dle důvodové zprávy převod z odboru investic na odbor 

strategie a řízení. Finanční prostředky určené na aktivitu pod 

názvem Rekola.

RZ/19/0128

326 700,00

-

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -380 000,00 Přesun finančních prostředků na nákup služeb pro KMČ. RZ/19/0124

1318 KMČ teplo 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5152 Teplo -103 000,00 Přesun finančních prostředků na občerstvení a knihy pro KMČ. RZ/19/0124

8938
KMČ opravy a estetizace 

veřejného prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -89 230,00

Přesun finančních prostředků na koupi 4 ks laviček VERA, KMČ č. 

1 - Černovír.
RZ/19/0124

1322 KMČ teplá voda 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5157 Teplá voda -22 000,00 Přesun finančních prostředků na nákup materiálů pro KMČ. RZ/19/0124

5695 KMČ knihy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5136

Knihy, učební pomůcky 

a tisk
3 000,00 Přesun finančních prostředků na knihy pro KMČ. RZ/19/0124

1316 KMČ nákup mat. 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
22 000,00 Navýšení finančních prostředků na nákup materiálů pro KMČ. RZ/19/0124

1328 KMČ pohoštění 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5175 Pohoštění 100 000,00

Navýšení finančních prostředků na občerstvení  pro KMČ (setkání s 

předsedy a členy komisí).
RZ/19/0124

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovištť

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť
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Číslo 

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

1326 KMČ nákup služeb 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Navýšení finančních prostředků na nákup služeb pro KMČ. RZ/19/0124

-89 230,00

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-69 000,00
Přesun finančních prostředků - rozpuštění všeobecného prvku 

dotace kultura.
RZ/19/0129

6862
Bikepark, Skatepark Olomouc - 

elektrická energie
3419 Ostatní sportovní činnost 5154 Elektrická energie -2 000,00 Převod finančních prostředků na posílení položky nákup služeb. RZ/19/0124

9161

Andrův stadion - úhrady dle 

platebních kalendářů spojené s 

provozem nebytových prostor 

(osvětlení, úklid, fond oprav)

3412
Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Navýšení finančních prostředků na posílení položky nákup služeb. RZ/19/0124

9346 Jaroslav Vraštil, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

10 000,00 Jaroslav Vraštil, f. o. - Koncert Jaromíra Löfflera RZ/19/0129

9347 Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
14 000,00

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. -" ......s láskou". Příběhy smrtelně 

nemocných dospělých i dětí v domácí paliativní péči našeho 

regionu.

RZ/19/0129

7752 FOIBOS BOOKS, s.r.o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-právnickým 

osobám

20 000,00
FOIBOS BOOKS, s.r.o. - Památková péče 1998-2019 zastaveni v 

Olomouci - výstava s doprovodným programem.
RZ/19/0129

4990
Musica Viva, z. s. - Festival 

duchovní hudby
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
25 000,00

Musica Viva, z. s. -  České nebe", cyklus chrámových kantát u 

příležitosti národní poutě ČR do Říma.
RZ/19/0129

9330

ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"Mezinárodní festival vojenských 

hudeb"

3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 00555

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů 

na akci "Mezinárodní festival vojenských hudeb".

RZ/19/0122

9329

ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"Oslavy 30. výročí Sametové 

revoluce"

3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 00555

Posílení provozního výdaje zapojením dotace Olomouckého kraje, 

účelově určené na částečnou úhradu výdajů na akci "Oslavy 30. 

výročí Sametové revoluce".

RZ/19/0122

240 000,00

-

2288 DHDM 3421
Využití volného času dětí 

a mládeže
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-24 000,00

Převod finančních prostředků na opravu herního prvku v Lošově do 

dětského hřiště Malinovského a dofinancování za vícepráce v 

dosadbě uhynulých a vandaly poškozených keřů mochen.

RZ/19/0124

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

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

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

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

6789

Za Školou - rekonstrukce 

komunikace a ing. sítí (následná 

údržba zeleně) fond 97

3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb -13 000,00

Přesun finančních prostředků na výměnu dřevin ulice Einsteinova v 

Olomouci.
RZ/19/0124

5743

Povel - obyt. zóna - revital. a 

regener. sídliště RC 2 - nákup ost. 

služeb - udržitelnost projektu

3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb -4 000,00

Převod finančních prostředků na dofinancování za vícepráce v 

dosadbě uhynulých a vandaly poškozených keřů mochen.
RZ/19/0124

1793 org. 1 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00

Navýšení rozpočtované položky na opravu herního prvku v Lošově 

do dětského hřiště Malinovského.
RZ/19/0124

4155 Přichystalova ul. - služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00

Navýšení finančních prostředků na  dofinancování za vícepráce v 

dosadbě uhynulých a vandaly poškozených keřů mochen.
RZ/19/0124

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 335 047,00

Navýšení finačních prostředků na výměnu dřevin ulice Einsteinova 

v Olomouci.

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor městské 

zeleně a odpadového hospodářství. Jedná se o následující péči o 

zeleň u akcí, které byly zrealizovány v ulici Smetanova (278 793,00 

Kč) a v Lošově - Zlaté doly (43 254,00 Kč).

RZ/19/0124

322 047,00

-

1827 KMČ - opravy a udržování 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

5171 Opravy a udržování -120 000,00
Přesun finančních prostředků na úhradu nákladů za stočné v k.ú. 

Neředín   a nákladů za vodovodní a kanalizační přípojky.
RZ/19/0124

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti 

ochrany památek a péče 

o kulturní dědictví

5171 Opravy a udržování 30 752,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění České pojišťovny a. s. za škodu na odstranění graffiti z 

portálu Terezské brány.

RZ/19/0122

5929 MOVO - kanalizační přípojky 2310 Pitná voda 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
50 000,00

Navýšení finančních prostředků na úhradu nákladů za vodovodní a 

kanalizační přípojky.
RZ/19/0124

1825 Neředín - studená voda 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

5151 Studená voda 70 000,00
Navýšení finančních prostředků na úhradu nákladů za stočné v k.ú. 

Neředín.
RZ/19/0124

30 752,00

-

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-27 495,00

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položku  programové vybavení na pořízení SW "GINA TABLET" 

pro výjezdová vozidla JSDH SMOl.

RZ/19/0124

2291 Progr. vybavení 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5172 Programové vybavení 27 495,00

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na 

položce, na pořízení SW "GINA TABLET" pro výjezdová vozidla 

JSDH SMOl.

RZ/19/0124

9115

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje (požární 

stanice Olomouc)

5511
Požární ochrana - 

profesionální část
6331

Investiční transfery 

státnímu rozpočtu
360 000,00

Navýšení finančních prostředků na základě rozhodnutí RMO dne 

11.11.2019 dle důvodové zprávy převod z odboru investic na odbor 

ochrany. Finanční prostředky určené na pořízení speciálních 

prostředků pro záchranu osob v případě zřícených staveb a závalů.

RZ/19/0128

360 000,00

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní
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Číslo 

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

-

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 30 752,00

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

škodu na majetku města (odstranění graffiti z portálu Terezské 

     brány).

RZ/19/0122

9327

ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"Mezinárodní festival vojenských 

hudeb"

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
60 000,00 00555

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

částečnou úhradu výdajů na akci "Mezinárodní festival vojenských 

hudeb".

RZ/19/0122

9326

ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"Oslavy 30. výročí Sametové 

revoluce"

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
180 000,00 00555

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

částečnou úhradu výdajů na akci "Oslavy 30. výročí Sametové 

    revoluce". 

RZ/19/0122

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

247 337,71 1 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Fakultní ZŠ 

Komenium a MŠ 8. května .

RZ/19/0122

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 401 580,29 5 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Fakultní ZŠ 

    Komenium a MŠ 8. května .

RZ/19/0122

1 919 670,00

V Olomouci dne 21.11.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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