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

-

7718
org. 2511 zahraniční dálniční známky, 

výdaje dle licenční a podlicenční smlouvy
2141 Vnitřní obchod 5179

Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
500,00 Navýšení finančních prostředků na položce dle reálného vývoje čerpání. RZ/19/0130

1241 org. 2511 služby 2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, obchodu 

a službách

5169
Nákup ostatních 

služeb
-140 000,00

Přesun finančních prostředků na konkrétní položku dle reálného vývoje 

čerpání.
RZ/19/0130

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169
Nákup ostatních 

služeb
139 500,00 Navýšení finančních prostředků na položce dle reálného vývoje čerpání. RZ/19/0130

0,00

-

9306
MŠ Nedvědova - energetické opatření, 

org. 35621
3111 Mateřské školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
-593 692,82

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŽP ČR, účelově určenou 

na  projekt "MŠ Nedvědova - energetická opatření ", fond 153.
RZ/19/0127

9349
 ÚZ 1065 15974 MŠ Nedvědova - 

energetická opatření, org. 35621
3111 Mateřské školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
593 692,82 5 15974

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MŽP ČR, 

účelově určené na projekt "MŠ Nedvědova - energetická opatření", fond 

153.

RZ/19/0127

7411
Pasteurova - přechod pro pěší, org. 

25762
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 7 500,00

Navýšení finančních prostředků -  prodloužení stavebního povolení a 

obnova dokladové části požaduje CETIN změnu stavby v křižovatce ulic 

Pasteurova - Černá cesta, kde dochází ke kolizi s optickým kabelem. 

Kolize je řešena posunem obrubníku chodníku. Na základě vyjádření 

firmy CETIN bude upravena PD včetně rozpočtu.

RZ/19/0130

8448 Zimní stadion - malá hala, org. 25904 3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce
6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00

Navýšení finančních prostředků - u akce dojde k dřívejšímu termínu 

plnění PD.
RZ/19/0130

9334 Radnice - časosběr, org. 36009 6171 Činnost místní správy 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

103 000,00

Navýšení finančních prostředků na výrobu záznamu rekonstrukce 

radnice. Jedná se o časosběrné snímání nejdůležitějších etap oprav 

budovy a okolí olomoucké radnice v průběhu roku 2019 - 2020.

RZ/19/0130

3292
Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - 

Povel, org. 15161
2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby 33 000,00

Navýšení finančních prostředků - společnost ČEZ zahájila práce na 

přeložce dle uzavřené smlouvy. Ve vytyčené trase se nachází dva 

stromy, které se musí kvůli přeložce vykácet.

RZ/19/0130

8978 Albertova - vnitroblok, org. 25968 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 193 000,00

Navýšení finančních prostředků - u akce dojde k dřívejšímu termínu 

plnění PD.
RZ/19/0130

8370
MŠ Nedvědova - energetické opatření, 

org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -388 500,00 Přesun finančních prostředků - akce již byla dokončena. RZ/19/0130

9348
ÚZ 91628 Dopravní řídící ústředna 

Olomouc, org. 35906
2212 Silnice 6111 Programové vybavení 7 199 230,53 5 91628

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace účelově 

určené na projekt "Dopravní řídící ústředna", fond 144.
RZ/19/0127

7370
ÚZ 07001 Olomouc- oprava mauzolea 

obětí 1. světové války
3326

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí

5171 Opravy a udržování 8,00 07001

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MO ČR, 

účelově určené na projekt "Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. světové 

války II. etapa", fond 118.

RZ/19/0127

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 25.11. 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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8370
MŠ Nedvědova - energetické opatření, 

org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -2 761 027,89

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŽP ČR, účelově určenou 

    na  projekt "MŠ Nedvědova - energetická opatření ", fond 153.
RZ/19/0127

9343
ÚZ 1065 15974 MŠ Nedvědova - 

energetická opatření, org. 15621
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 761 027,89 5 15974

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MŽP ČR, 

účelově určené na projekt "MŠ Nedvědova - energetická opatření", fond 

153.

RZ/19/0127

9013 Inteligentní dopravní systémy, org. 35906 2212 Silnice 6111 Programové vybavení -7 199 230,53    Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci SFDI. RZ/19/0127

9356
Zimní stadion - oprava střechy (projektová 

příprava)
3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce
5169

Nákup ostatních 

služeb
50 000,00

Navýšení finančních prostředků na uzavření SOD na přípravu akce 

"Zimní stadion - střecha". 
RZ/19/0134

8367
Erenburgova – rekonstrukce komunikace 

a inž. sítí, org.15788
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -50 000,00 Akce byla již dokončena. RZ/19/0134

-26 992,00

-

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

26 980,70

Navýšení REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je umožněno 

zapojením vratky nevyčerpané investiční dotace určené na pořízení 

traktoru - ZOO Olomouc.

RZ/19/0127

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-2 678 570,00

Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určeno 

na navýšení mzdových prostředků z důvodu změny způsobu 

odměňování schválenou na ZMO 14.12.2018 ( odměny zastupitelů 

   uvolněných, neuvolněných a odměny KMČ a členů odborných komisí).

RZ/19/0135

-2 651 589,30

-

1506 zastupitelstvo-poj. na soc. zab. 6112 Zastupitelstva obcí 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

240 500,00

Navýšení mzdových prostředků - pov. pojištění na soc. zabezpečení, 

(odvod zastupitelé mimo neuvolnění  232 500,00Kč , KMČ a za členy 

odborných komisí 8 000,00 Kč).
RZ/19/0135

1507 zastupitelstvo-poj. zdrav. poj. 6112 Zastupitelstva obcí 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

194 040,00

Navýšení mzdových prostředků - povinné zdravotní pojištění (zastupitelů 

176 040,00 Kč , KMČ a za členy odborných komisí                     18 

000,00 Kč).

RZ/19/0135

1508 zastupitelstvo-pov. poj. na úraz. 6112 Zastupitelstva obcí 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
7 266,00

Navýšení mzdových prostředků, ostatní pov. pojištění (zastupitelů           

3 906,00 Kč ,KMČ a za členy odborných komisí 3 360,00 Kč). RZ/19/0135

9188 zastupitelstvo-odchodné 6112 Zastupitelstva obcí 5026 Odchodné 80 764,00
Navýšení mzdových prostředků  - odchodné pro zastupitele. 

RZ/19/0135

1504 zastupitelstvo-st. osob. výdaje 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00

Navýšení mzdových prostředků (odměny KMČ a členů odborných 

komisí ) - v novém funkčním období  změna způsobu odměňování 

schválená na ZMO 14.12.2018. 

RZ/19/0135

6222 DHDM 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
90 000,00

Navýšení finančních prostředků na nákup nábytku do kanceláří               

č. 10 a 11.
RZ/19/0130

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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6201
Nájemné za nájem s právem koupě - 

leasing
6171 Činnost místní správy 5178

Nájemné za nájem s 

právem koupě
-550 000,00 Přesun finančních prostředků na položku dopravní prostředky. RZ/19/0130

8410 Osobní elektro automobil, org. 35884 6171 Činnost místní správy 6123 Dopravní prostředky 550 000,00 Navýšení finančních prostředků na nákup elektro automobilu. RZ/19/0130

9345
ÚZ 98020 MF ČR Příprava sčítání lidu, 

domů a bytů
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 34 180,00 98020

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace, která je 

určena ke krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě 

sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.

RZ/19/0127

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců 

na služebních 

místech

-1 200 000,00
Přesun finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn členů 

komisí RMO.
RZ/19/0132

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-192 000,00
Přesun finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn členů 

komisí RMO.
RZ/19/0132

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

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

-108 000,00
Přesun finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn členů 

komisí RMO.
RZ/19/0132

1504 zastupitelstvo-st. osob. výdaje 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn 

členů komisí RMO.
RZ/19/0132

1506 zastupitelstvo-poj. na soc. zab. 6112 Zastupitelstva obcí 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

192 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn 

členů komisí RMO.
RZ/19/0132

1507 zastupitelstvo-poj. zdrav. poj. 6112 Zastupitelstva obcí 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

108 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu částečného dokrytí odměn 

členů komisí RMO.
RZ/19/0132

1505 zastupitelstvo-odměny čl. zast. 6112 Zastupitelstva obcí 5023

Odměny členů 

zastupitelstev obcí a 

krajů

1 956 000,00

Navýšení mzdových prostředků (odměny zastupitelů uvolněných a 

neuvolněných) - navýšení  počtu uvolněných zastupitelů v novém 

funkčním období a nový způsob odměňování schválený na ZMO 

14.12.2018. 

RZ/19/0135

2 802 750,00

-

1003 nákup služeb 2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, obchodu 

a službách

5169
Nákup ostatních 

služeb
-90 000,00

Přesun finančních prostředků  na nákup nábytku do kanceláří č. 10           

a 11.
RZ/19/0130

-90 000,00

-

9342
ZŠ a MŠ Gorkého - plynové rozvody v 

odborné učebně
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

27 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor školství. 

Částka je určena na plynové rozvody v  učebně chemicko-fyzikální na 

ZŠ Gorkého.

RZ/19/0130

Název inv.střediska : Oddělení vnějších vztahů 

Mgr. Podlipská Zdeňka, Ph.D., vedoucí oddělení

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169
Nákup ostatních 

služeb
-70 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ a MŠ Demlova.
RZ/19/0130

8991
ZŠ a MŠ Demlova - vybavení školní 

jídelny
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

70 000,00
Navýšení investičních prostředků ZŠ a MŠ Demlova na zajištění výdajů 

za pořízení  el. sporáku do školní jídelny.
RZ/19/0130

8992
FZŠ a MŠ Rožňavská - vybavení školní 

jídelny
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

-55 106,00

Přesun investičních prostředků poskytnutých FZŠ a MŠ Rožňavská na 

pořízení vybavení investičního charakteru do školní jídelny základní 

školy.

RZ/19/0130

1379
org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 

Rožňavská (Dr. Milady Horákové)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční 

příspěvky zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

55 106,00
Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ a MŠ Rožňavská na pořízení 

vybavení  neinvestičního charakteru do školní jídelny základní školy.
RZ/19/0130

8280
org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1035 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 508 695,58 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

    ZŠ a MŠ Nemilany.

RZ/19/0127

8281
org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1031 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

266 240,42 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

     ZŠ a MŠ Nemilany.

RZ/19/0127

8066 org. 1360 FZŠ Hálkova, ÚZ 1035 33063 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 388 009,19 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

FZŠ Hálkova.

RZ/19/0127

8067 org. 1360 FZŠ Hálkova, ÚZ 1031 33063 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

244 942,81 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

FZŠ Hálkova.

RZ/19/0127

3 434 888,00

-

3974 ÚZ 13305 Noclehárna služby 4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5169

Nákup ostatních 

služeb
61 600,00 13305

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb v roce 

  2019.

RZ/19/0127

61 600,00

-

1621 nákup mat. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
10 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru  Nadace 

Bezpečná Olomouc (projekt Prevence kriminality 2019).
RZ/19/0127

10 000,00

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Městská policie
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-

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169
Nákup ostatních 

služeb
-105 000,00 Přesun finančních prostředků na dofinancování jednotlivých položek. RZ/19/0130

1196 org. 250  nákup mat. 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
17 000,00 Navýšení finančních prostředků na materiál do IC. RZ/19/0130

1201 org. 250  pohoštění 2141 Vnitřní obchod 5175 Pohoštění 18 000,00
Navýšení finančních prostředků na pohoštění - akce informačních center 

ČR.
RZ/19/0130

1202 org. 250  ost. nákupy 2141 Vnitřní obchod 5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
30 000,00 Navýšení finančních prostředků na jednotný oděv pracovníků IC. RZ/19/0130

2381 org. 250  DHDM 2141 Vnitřní obchod 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
40 000,00 Navýšení finančních prostředků na pořízení nábytku do kanceláří OCKS. RZ/19/0130

2400 Dny evropského dědictví 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169
Nákup ostatních 

služeb
-8 449,00 Přesun finančních prostředků na dokrytí rozpočtu Cena města. RZ/19/0130

2401 kulturní akce propagující město 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169
Nákup ostatních 

služeb
-9 358,00 Přesun finančních prostředků na dokrytí rozpočtu Cena města. RZ/19/0130

5527 Cena města - věcné dary 3319 Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary 17 807,00 Navýšení finančních prostředků na dokrytí rozpočtu Cena města. RZ/19/0130

0,00

-

8942 stavební úpravy památek na území města 3322
Zachování a obnova kulturních 

památek
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

-1 500 000,00

Jedná se o snížení finančních prostředků za účelem revitalizace letního 

kina a výměny rampy pro invalidy (plošina) v kině Metropol.  Akce 

realizovaná Správou nemovitostí Olomouc, a. s.

RZ/19/0133

-1 500 000,00

-

1790 služby 3742 Chráněné části přírody 5169
Nákup ostatních 

služeb
234 608,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením  finančních 

prostředků určených na úhradu nákladů na zpracování lesních 

hospodářských osnov.

RZ/19/0127

234 608,00

-

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163
Služby peněžních 

ústavů
128,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za 

  pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/19/0127

128,00

-

8994
ZOO Sv. Kopeček Olomouc - pořízení 

traktoru
3741 Ochrana druhů a stanovišť 6351

Investiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

-26 980,70 Jedná se o vratku nevyčerpané investiční dotace na pořízení traktoru. RZ/19/0127

-26 980,70

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : ZOO Sv. Kopeček Olomouc 

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče

RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Odbor památkové péče

Název inv.střediska : Odbor životního prostředí
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-

9335
ÚZ 91628 SFDI ČR na akci "Dopravní 

řídící ústředna Olomouc"
4213

Investiční přijaté 

transfery ze státních 

fondů

11 899 745,00 5 91628
Jedná se o zapojení dotace SFDI účelově určené na realizaci projektu 

"Dopravní řídící ústředna Olomouc" , fond 144
RZ/19/0127

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl + 

MPO jeden obecný prvek
6171 Činnost místní správy 2321

Přijaté neinvestiční 

dary
10 000,00

Jedná se o zapojení daru Nadace Bezpečná Olomouc účelově určeného 

na částečné financování projektu "Prevence kriminality" popř. další 

          projekty , které realizuje Městská policie Olomouc.
   

RZ/19/0127

7162
ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba členů 

ZMO pojistné odpovědnosti za škodu  
6112 Zastupitelstva obcí 2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

128,00
Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za 

     škodu.
RZ/19/0127

9337
lesní hospodářské osnovy (odbor 

životního prostředí)
3742 Chráněné části přírody 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
234 608,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků určených na úhradu nákladů 

na zpracování lesních hospodářských osnov.
RZ/19/0127

7721 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 896 704,77 5 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.                                          

    (FZŠ Hálkova 1 388 009,19 Kč a ZŠ a MŠ Nemilany 1 508 695,58 Kč)

RZ/19/0127

7722 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

511 183,23 1 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(FZŠ Hálkova Olomouc 244 942,81Kč a ZŠ a MŠ Nemilany                        

   266 240,42Kč).

RZ/19/0127

9303
ÚZ 98020 MF ČR na přípr. a proved. 

sčítání lidu
4111

Neinvestiční přijaté 

transfery z všeobecné 

pokladní správy 

státního rozpočtu

34 180,00 98020
Jedná se o zapojení neinvestiční dotace určené ke krytí výdajů obcí 

souvisejících s přípravou sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.
RZ/19/0127

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění 

sociálních služeb
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
61 600,00 13305

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019.
RZ/19/0127

7369
ÚZ 07001 MO ČR na projekt Olomouc- 

oprava mauzolea obětí 1. světové války
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

8,00 07001
Jedná se o zapojení dotace MO ČR, účelově určené na akci "Olomouc - 

oprava mauzolea obětí 1. světové války" - II etapa.
RZ/19/0127

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-17 799 128,20

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace  MŽP ČR, účelově určená na projekt "MŠ Nedvědova - 

energetická opatření, fond 153 (5 899 383,20 Kč). 

b)dotace SFDI ČR účelově určená na projekt "Dopravní řídící ústředna 

Olomouc", fond 144 (11 899 745,00 Kč).

Dotace byly poskytnuty částečně i na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a 

úhrady faktur ve výši 7 245 176,96 Kč proběhly v roce  a 2018 . V roce 

2019 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši 

rozpočtu (promítne se pouze v cash-flow) 

RZ/19/0127

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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9340
ÚZ 15974 MŽP ČR na projekt "MŠ 

Nedvědova  - energetická opatření"
4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

5 899 383,20 5 15974

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

Nedvědova - energetické opatření" fond 153.
   

RZ/19/0127

2531
převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti
6330 4131

Převody z vlastních 

fondů hospodářské 

(podnikatelské) 

činnosti

-1 500 000,00

Jedná se o snížení příjmů z hospodářské činnosti města (SNO a. s.) za 

účelem revitalizace letního kina a výměny rampy pro invalidy (plošina) v 

kině Metropol. Akce realizovaná Správou nemovitostí Olomouc, a. s.

RZ/19/0133

2 248 412,00

V Olomouci dne 3.12.2019 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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