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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

6458 6171 Činnost místní správy 5901
Nespecifikované 

rezervy
-80 000,00 rezerva

Přesun finančních prostředků na  služby spojené  s vydáváním 

Olomouckých listů.
RZ/19/0137

1037 3349
Ostatní záležitosti 

sdělovacích prostředků
5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Olomoucké listy Navýšení finančních prostředků na položce dle reálného vývoje čerpání. RZ/19/0137

1239 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 org. 2511 služby

Navýšení finančních prostředků odboru kancelář primátora, odd. 

propagace a marketingu na úhradu obálek s přebalem pro potřeby 

odboru školství.

RZ/19/0137

1 000,00

8361 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování -9 128 585,06

Radnice –stavební úpravy 

na objektu kulturní 

památky

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

   na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

8873 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 8 621 441,46

ÚZ 1075 17016 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

8874 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 507 143,60

ÚZ 1071 17015 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

8367 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -335 000,00

Erenburgova – 

rekonstrukce komunikace 

a inž. sítí, org.15788

Přesun finančních prostředků - akce byla již ukončena. RZ/19/0137

7372 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 88 000,00

Tř. 1. máje - most M7 přes 

Mlýnský potok, org. 25757

Navýšení finančních prostředků  na zpracování aktualizace projektové 

dokumentace z důvodu zrušení etapovitosti stavby.
RZ/19/0137

8975 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 76 000,00

L10 - lávka pro pěší přes 

řeku Bystřici ke Kaštanové 

ulici, org. 25964

Navýšení finančních prostedkú na proplacení navýšení ceny za DÚR na 

základě dodatku č. 1 schváleného v RMO dne 21.10.2019.
RZ/19/0137

8979 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -164 000,00

Samotišky - Droždín - 

Bystrovany - cyklistická 

stezka, org. 25969

Přesun finančních prostředků -  v letošním roce nebude akce 

fakturována. Nebyla uzavřena SOD.
RZ/19/0137

-335 000,00

1140 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 548 091,28 opravy

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce : Za Vodojemem                                   

44 -32, oprava chodníku. Navýšení finančních protředků na vykrytí akce:    

"Hraniční  - propojující chodník".

RZ/19/0137

9336 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 116 980,38
ul. Hraniční - prpojující 

chodník, org. 16010

Navýšení finančních prostředků na vykrytí akce : "Hraniční  - propojující 

chodník" (ORG 16010).
RZ/19/0137

2553 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -592 981,83
opravy mostů, lávek a 

podchodů

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce :                                    

Za Vodojemem 44 -32, oprava chodníku .
RZ/19/0137

Název inv.střediska : 01-Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : 03-Odbor dopravy a územního rozvoje

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

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

6351 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-103 755,08

DHDM - pořízení mobiliáře 

- stojany na kola pro 

cyklisty

Finanční prostředky převedeny z důvodu samostatné evidence 

investičního majetku (převod z provozu na investice).
RZ/19/0137

8760 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
103 755,08

Stroje, přístroje a zařízení 

(hromadná položka)

Finanční prostředky převedeny z důvodu samostatné evidence 

investičního majetku. (převod z provozu na investice).
RZ/19/0137

3331 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5171 Opravy a udržování -72 089,83 opravy

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce :                               

Za Vodojemem 44 -32, oprava chodníku .
RZ/19/0137

9285 3631 Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby -114 950,00

Mlýnský potok - 

cyklostezka, veřejné 

osvětlení , org. 15999

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce: Úprava SSZ na 

Žižkově náměstí po zprovoznění mostu na ul. Komenského (ORG 

15999).

RZ/19/0137

1162 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 114 950,00 opravy
Finanční prostředky budou použity na vykrytí akce: Úprava SSZ na 

Žižkově náměstí po zprovoznění mostu na ul. Komenského.
RZ/19/0137

2150 3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého 

nehmotného majetku

-139 755,00
Územní plán Olomouc, 

org. 4585

Finanční prostředky budou použity na vykrytí objednávky na aktualizaci 

aplikace "Územní plán Olomouc" , ORG 4585.
RZ/19/0137

1095 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 139 755,00 nákup služeb
Finanční prostředky budou použity na vykrytí objednávky na aktualizaci 

aplikace "Územní plán Olomouc" ,ORG 4585.
RZ/19/0137

1141 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

73 205,00 poradenské a práv. služby

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akcí: Projektová 

dokumentace - zpomalovací práh u cihelny (34 485 Kč) a studie 

proveditelnosti Keplerova - chodník (38 720 Kč).

RZ/19/0137

1171 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné -73 205,00 nájemné

Finanční prostředky budou použity na vykrytí akcí: Projektová 

dokumentace - zpomalovací práh u cihelny (34 485 Kč) a studie 

proveditelnosti Keplerova - chodník (38 720 Kč).

RZ/19/0137

0,00

1126 6402
Finanční vypořádání 

minulých let
5364

Vratky transferů 

poskytnutých z 

veřejných rozpočtů 

ústřední úrovně

1 300 000,00 vratky veř. rozpočtům

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na výkon 

pěstounské péče  - vratka bude realizována na účet krajské pobočky 

Úřadu práce Olomouc.

RZ/19/0139

1 300 000,00

1514 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

-781 342,00 platy zaměstnanců MMOl
Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MMR ČR  

    Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace II.
RZ/19/0138

1529 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-194 910,00
pojistné na sociální 

zabezpečení

Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MMR ČR  

Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace II.
RZ/19/0138

1540 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

-70 322,00
pov. poj. na veř. zdrav. 

poj.

Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MMR ČR  

Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace II.
RZ/19/0138

8735 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

117 201,30

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

  155.

RZ/19/0138 155

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : 09-Odbor kancelář tajemníka
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

8736 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

664 140,70

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8737 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

29 236,50

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8738 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

165 673,50

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8739 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

10 548,30

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8740 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

59 773,70

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8709 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 5 400,00

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

8710 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 30 600,00

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt Integrované 

teritoriální investice 

Olomoucké aglomerace II"

5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

9353 6171 Činnost místní správy 5019 Ostatní platy 15 120,00

ÚZ 14004 MV ČR na 

zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a 

JPO III

14004
Posílení mzdového výdaje je umožneno zapojením dotace MV ČR, 

účelově určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/19/0138

6243 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 796 402,00 Opravy a udržování
 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

  České pojišťovny a. s., za škodu  majetku města.
RZ/19/0138

3952 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

745 046,00
org. 358 IPOK Azylový 

dům

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

azylový dům pro muže - převedení finančních prostředků odboru 

kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů příslušných 

pracovníků.

RZ/19/0137 108

3953 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

184 771,00
org. 358 IPOK Azylový 

dům

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

azylový dům pro muže - převedení finančních prostředků odboru 

kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů příslušných 

pracovníků.

RZ/19/0137 108
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

3954 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

67 054,00
org. 358 IPOK Azylový 

dům

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

azylový dům pro muže - převedení finančních prostředků odboru 

kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů příslušných 

pracovníků.

RZ/19/0137 108

3955 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
3 129,00

org. 358 IPOK Azylový 

dům

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

azylový dům pro muže - převedení finančních prostředků odboru 

kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů příslušných 

pracovníků.

RZ/19/0137 108

3956 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

1 639 100,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Holečkova

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Holečkova - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 107

3957 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

406 497,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Holečkova

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Holečkova - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 107

3958 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

147 519,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Holečkova

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Holečkova - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 107

3959 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
6 884,00

org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Holečkova

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Holečkova - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 107

7427 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

670 541,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Sokolská

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Sokolská - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 117

7428 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

166 294,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Sokolská

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Sokolská - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 117

7429 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

60 349,00
org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Sokolská

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Sokolská - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 117

6991 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

97 800,00

ÚZ 13005 MPSV ČR na 

Obec přátelská rodině 

platy

13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

6992 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

24 258,00

ÚZ 13005 MPSV ČR na 

Obec přátelská rodině 

soc.poj.

13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

6993 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

8 802,00

ÚZ 13005 MPSV ČR na 

Obec přátelská rodině 

zdrav. poj.

13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

6994 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
414,00

ÚZ 13005 MPSV ČR na 

Obec přátelská rodině
13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

6762 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 132 520,00

ÚZ 13005 MPSV ČR na 

Obec přátelská rodině  

ost.osobní výdaje

13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

5744 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

22 850,90 ÚZ 13010 platy 13010

Příspěvek MPSV na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových nákladů 

pracovníků vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

5745 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

5 693,90 ÚZ 13010 soc. pojištění 13010

Příspěvek MPSV na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových nákladů 

pracovníků vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/19/0137

5746 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

2 056,50 ÚZ 13010 zdrav. pojištění 13010

Příspěvek MPSV na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových nákladů 

pracovníků vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/19/0137

6201 6171 Činnost místní správy 5178
Nájemné za nájem s 

právem koupě
-49 400,00

Nájemné za nájem s 

právem koupě - leasing
Přesun finančních prostředků na posílení položky dopravní prostředky. RZ/19/0140

9375 6171 Činnost místní správy 6123 Dopravní prostředky 49 400,00 Elektrokolo, org. 36012
Posílení položky na nákup elektrokola provedení CROSS pro účely 

CENTRA SEMAFOR.
RZ/19/0140

1524 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 560 000,00 ost. osob. výdaje
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

7430 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
2 816,00

org. 358 IPOK Domov pro 

matky s dětmi Sokolská

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Sokolská - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 117

3981 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

385 009,00
ÚZ 13305 MPSV ČR 

noclehárna
13305

Dotace MPSV na financování sociálních služeb - noclehárna pro muže - 

převedení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

3982 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

95 483,00
ÚZ 13305 MPSV ČR 

noclehárna
13305

Dotace MPSV na financování sociálních služeb - noclehárna pro muže - 

převedení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

3983 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

34 651,00
ÚZ 13305 MPSV ČR 

noclehárna
13305

Dotace MPSV na financování sociálních služeb - noclehárna pro muže - 

převedení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

3984 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
1 617,00

ÚZ 13305 MPSV ČR 

noclehárna
13305

Dotace MPSV na financování sociálních služeb - noclehárna pro muže - 

převedení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

1514 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

1 004 596,00 platy zaměstnanců MMOl
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

1529 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

388 020,00
pojistné na sociální 

zabezpečení

Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

1540 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

140 813,00
pov. poj. na veř. zdrav. 

poj.

Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

1550 6171 Činnost místní správy 5038
Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
6 571,00 povinné poj. na úraz. poj.

Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
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3363 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 79 297,00
Centrum semafor - ost. 

os. výdaje

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/19/0138

6912 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

14 543,00
Centrum semafor - soc. 

poj.

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/19/0138

6913 6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

5 240,00
Centrum semafor - zdrav. 

poj.

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/19/0138

7 957 757,30

2827 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení -1 500 000,00 Nákup SW, org. 34379

Přesun finančních prostředků na nákup licencí a služeb spojených s 

upgrade ekonomického systému, systému spisové služby a 

kancelářského sw.

RZ/19/0137

3343 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 CIS služby
Navýšení finančních prostředků na nákup služeb spojených s upgrade 

ekonomického systému.
RZ/19/0137

1341 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 nákup služeb
Navýšení finančních prostředků na nákup služeb spojených s upgrade 

systému spisové služby.
RZ/19/0137

1343 6171 Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 500 000,00 programové vybavení Navýšení finančních prostředků na nákup licencí kancelářského sw. RZ/19/0137

3007 6171 Činnost místní správy 6125 Výpočetní technika -500 000,00
Pořízení informační a 

výpočetní techniky, org. 

31111

Přesun finančních prostředků na nákup HW z důvodu výměn již 

zastaralých počítačů, monitorů a tiskáren.
RZ/19/0137

1331 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
500 000,00 DHDM

Navýšení finančních prostředků na nákup HW z důvodu výměn již 

zastaralých počítačů, monitorů a tiskáren.
RZ/19/0137

0,00

8282 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

1 599 626,89

org. 1230 ZŠ a MŠ 

Řezníčkova, ÚZ 1035 

33063

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 Řezníčkova.

RZ/19/0138

8283 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

282 287,11

org. 1230 ZŠ a MŠ 

Řezníčkova, ÚZ 1031 

33063

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 Řezníčkova.

RZ/19/0138

9351 3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

577 569,89
org. 1500  MŠ Dělnická 

ÚZ 1035 33063
5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

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

MŠ Barevný svět Olomouc.

RZ/19/0138

9350 3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

101 924,11
org. 1500  MŠ Dělnická 

ÚZ 1031 33063
1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově 

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

MŠ Barevný svět Olomouc.

RZ/19/0138

7407 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-1 000,00 nákup materiálu

Přesun finančních prostředků z odboru školství na odbor kancelář 

primátora, odd. propagace a marketingu na úhradu obálek s přebalem 

pro potřeby odboru školství.

RZ/19/0137

1395 3141 Školní stravování 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
-18 000,00

org. 500 stř. rozvozu 

stravy  PHM

Přesun finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy odboru 

školství na krytí výdajů rozpočtově nekrytých na zajištění služeb.
RZ/19/0137

Název inv.střediska : 13-Odbor informatiky a SMART CITY

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : 14-Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1398 3141 Školní stravování 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00
org. 500 stř. rozvozu 

stravy  nákup služeb

Navýšení  finančních prostředků odd. středisko rozvozu stravy odboru 

školství na krytí výdajů za služby.
RZ/19/0137

1354 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -80 000,00 nákup služeb
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0137

1352 6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-50 000,00 poradenské a práv. služby
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0137

1401 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-45 000,00 ost. neinv. výdaje
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0137

1411 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování -10 000,00 opravy
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0137

3610 6171 Činnost místní správy 5167
Služby školení a 

vzdělávání
-15 000,00 školení pro PO-školy

Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ Heyrovského.
RZ/19/0137

1369 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

200 000,00
org. 1200 neinv. přísp. ZŠ 

Heyrovského

Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Heyrovského na zajištění 

materiálových výdajů, oprav a pořízení vybavení.
RZ/19/0137

8502 3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-78 000,00

PPK - projekt Školní hřiště 

pro veřejnost - zajištění 

kamerami (Program 

prevence kriminality)

Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ a MŠ Řezníčkova.
RZ/19/0137

7448 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-60 000,00
 DOTACE - individuální 

projekty

Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ a MŠ Řezníčkova.
RZ/19/0137

7402 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery 

církvím a 

náboženským 

společnostem

-10 000,00 Charita Olomouc
Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ a MŠ Řezníčkova.
RZ/19/0137

8702 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-2 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 

Přesun finančních prostředků odboru školství na krytí výdajů rozpočtově 

nekrytých ZŠ a MŠ Řezníčkova.
RZ/19/0137

1372 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

150 000,00
org. 1230 neinv. přísp. ZŠ 

a MŠ Řezníčkova

Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Řezníčkova na pořízení 

školního nábytku (lavice, židle, šatní skříňky).
RZ/19/0137

2 560 408,00

4180 4379
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální prevence
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

-15 000,00
PPK - Mgr. Kamil Kopecký 

PhD., f.o.

Dotace v oblasti prevence kriminality - převedení finančních prostředků 

do výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí (finanční spoluúčast 

na projektu Profesionální řešení případů Online popradny centra 

PRVOK, která bude vyfakturována realizátorem projektu Kamilem 

Kopeckým).

RZ/19/0137

9362 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00

PPK - nákup ostatních 

služeb

Dotace v oblasti prevence kriminality - převedení finančních prostředků 

do výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí (finanční spoluúčast 

na projektu Profesionální řešení případů Online popradny centra 

PRVOK, která bude vyfakturována realizátorem projektu Kamilem 

Kopeckým).

RZ/19/0137

Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

7959 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-1 000 000,00

org. 358 Ostatní 

neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

azylový dům pro muže - převedení finančních prostředků odboru 

kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů příslušných 

pracovníků.

RZ/19/0137 108

7880 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-2 200 000,00

org. 358 Ostatní 

neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Holečkova - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 107

7916 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-900 000,00

org. 358 Ostatní 

neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené

Individuální projekt Olomouckého kraje - financování sociálních služeb - 

domov pro ženy a matky na ul. Sokolská - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí mzdových nákladů 

příslušných pracovníků.

RZ/19/0137 117

7961 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 Prádlo, oděv a obuv
Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7968 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 Nákup ostatních služeb
Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7838 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5152 Teplo -16 900,00 Teplo
Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7837 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5151 Studená voda -1 500,00 Studená voda
Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7839 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5153 Plyn -7 700,00 Plyn
Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7831 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5131 Potraviny -5 500,00 potraviny
Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7841 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5161 Poštovní služby -900,00 Poštovní služby
Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7842 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5162
Služby elektronických 

komunikací
-3 600,00

Služby telekomunikací a 

radiokomunikací

Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7835 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
1 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek

Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137

7834 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5136
Knihy, učební pomůcky 

a tisk
500,00

Knihy, učební pomůcky a 

tisk

Dětské jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou, nebo budou, dočerpány.
RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

4662 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5171 Opravy a udržování -55 000,00

Dětské jesle tř. Spojenců - 

rekonstrukce dětských 

koupelen a WC

Přesun nedočerpaných finančních prostředků na novou položku - kluby 

seniorů - opravy v prostorách klubu (KS Pavelčákova).
RZ/19/0137

7368 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5171 Opravy a udržování -300 000,00

Azylový dům pro muže, 

Řepčínská 113 - 

rekonstrukce sociálního 

zařízení

Přesun nedočerpaných finančních prostředků na novou položku - kluby 

seniorů - opravy v prostorách klubu (KS Pavelčákova).
RZ/19/0137

9361 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5171 Opravy a udržování 355 000,00

Kluby seniorů - opravy v 

prostorách klubů

Převedení nedočerpaných finančních prostředků na novou položku - 

kluby seniorů - opravy v prostorách klubu (KS Pavelčákova).
RZ/19/0137

8000 4349

Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva

5175 Pohoštění -28 000,00 Pohoštění
Převedení nečerpaných finančních prostředků na položku již 

dočerpanou.
RZ/19/0137 22

7996 4349

Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
4 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
Přesun nečerpaných finančních prostředků na položku již dočerpanou. RZ/19/0137 22

6843 6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

-263 794,00
ÚZ 13005 ostatní 

neinvestiční výdaje
13005

Dotace MPSV na projekt Obec přátelská rodině 2019 - převedení 

finančních prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových 

nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

5827 4339
Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a manželství
5499

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-30 601,30

ÚZ 13010 MPSV ČR na 

výkon pěstounské péče
13010

Příspěvek MPSV na výkon pěstounské péče - převedení finančních 

prostředků odboru kancelář tajemníka k dokrytí mzdových nákladů 

pracovníků vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/19/0137

7930 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5167
Služby školení a 

vzdělávání
-32 000,00

Služby školení a 

vzdělávání

Azylový dům pro muže - převedení nečerpaných finančních prostředků 

na dětské jesle k dokrytí rozpočtových položek již dočerpaných.
RZ/19/0137

7836 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
30 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Azylový dům pro muže - převedení nečerpaných finančních prostředků 

na dětské jesle k dokrytí rozpočtových položek již dočerpaných.Dětské 

jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné rozpočtové 

položky.

RZ/19/0137

7844 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5171 Opravy a udržování 20 000,00 Opravy a udržování

Azylový dům pro muže - převedení nečerpaných finančních prostředků 

na dětské jesle k dokrytí rozpočtových položek již dočerpaných.Dětské 

jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné rozpočtové 

položky.

RZ/19/0137

7833 3539

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby pro 

zdravotnictví

5134 Prádlo, oděv a obuv 16 600,00 Prádlo, oděv a obuv

Azylový dům pro muže - převedení nečerpaných finančních prostředků 

na dětské jesle k dokrytí rozpočtových položek již dočerpaných.Dětské 

jesle - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné rozpočtové 

položky.

RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

4176 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
-16 000,00

PPK - Společenství Romů 

na Moravě Romano 

jekhetaniben pre Morava

Dotace v oblasti prevence kriminality - převedení finančních prostředků 

do výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí (finanční spoluúčast 

na projektu Letní tábor KC SRNM Olomouc, která bude vyfakturována 

realizátorem projektu spolkem Společenství Romů na Moravě).

RZ/19/0137

4185 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
16 000,00 PPK - materiál

Dotace v oblasti prevence kriminality - převedení finančních prostředků 

do výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí (finanční spoluúčast 

na projektu Letní tábor KC SRNM Olomouc, která bude vyfakturována 

realizátorem projektu spolkem Společenství Romů na Moravě).

RZ/19/0137

7971 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 Prádlo, oděv a obuv

Posílení provozního výdaje je umožněno  zapojením příjmů z vybraného 

vstupného na šansonový koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních 

  služeb).

RZ/19/0138

7974 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
30 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Posílení provozního výdaje je umožněno  zapojením příjmů z vybraného 

vstupného na šansonový koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních 

služeb).

RZ/19/0138

7978 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5154 Elektrická energie 4 440,00 Elektrická energie

Posílení provozního výdaje je umožněno  zapojením příjmů z vybraného 

vstupného na šansonový koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních 

služeb).

RZ/19/0138

7983 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5167

Služby školení a 

vzdělávání
24 000,00

Služby školení a 

vzdělávání

Posílení provozního výdaje je umožněno  zapojením příjmů z vybraného 

vstupného na šansonový koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních 

služeb).

RZ/19/0138

7986 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5175 Pohoštění 3 000,00 Pohoštění

Posílení provozního výdaje je umožněno  zapojením příjmů z vybraného 

vstupného na šansonový koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních 

služeb).

RZ/19/0138

7887 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5151 Studená voda -75 000,00 Studená voda

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7888 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5152 Teplo -140 000,00 Teplo

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7889 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5154 Elektrická energie -85 000,00 Elektrická energie

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7890 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5157 Teplá voda -40 000,00 Teplá voda

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

7892 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5162

Služby elektronických 

komunikací
-40 000,00

Služby telekomunikací a 

radiokomunikací

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7895 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5169 Nákup ostatních služeb -30 000,00 Nákup ostatních služeb

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7924 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5151 Studená voda -250 000,00 Studená voda

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Azylový dům pro muže na ul. Řepčínská (náklady jsou pokryty z 

Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář tajemníka 

k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7925 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5152 Teplo -350 000,00 Teplo

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Azylový dům pro muže na ul. Řepčínská (náklady jsou pokryty z 

Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář tajemníka 

k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7935 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb -400 000,00 Nákup ostatních služeb

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Azylový dům pro muže na ul. Řepčínská (náklady jsou pokryty z 

Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář tajemníka 

k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

3974 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb -516 760,00
ÚZ 13305 Noclehárna 

služby
13305

Dotace MPSV na financování sociálních služeb - noclehárna pro muže - 

převedení finančních prostředků odboru kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů příslušných pracovníků.

RZ/19/0137

8010 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -65 000,00 Nákup ostatních služeb
Převedení finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka na dokrytí 

mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

3456 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5167
Služby školení a 

vzdělávání
-3 000,00

Služby školení a 

vzdělávání

Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

3455 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5162
Služby elektronických 

komunikací
-10 000,00

Služby telekomunikací a 

radiokomunikací

Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

4276 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5169 Nákup ostatních služeb -5 000,00 Nákup ostatních služeb
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

5678 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5151 Studená voda -5 000,00 Studená voda
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

5679 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5154 Elektrická energie -5 000,00 Elektrická energie
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

5333 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5172 Programové vybavení -5 000,00 Programové vybavení
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

5680 4342

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům

5175 Pohoštění -2 000,00 Pohoštění
Převedení nečerpaných finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.
RZ/19/0137

7987 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5179

Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
-100 000,00

Ostatní nákupy jinde 

nezařazené

Převedení nevyčerpaných finančních prostředků na položku komunitního 

plánování - tisk komunitního plánu.
RZ/19/0137

7999 4349

Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb 124 000,00 Nákup ostatních služeb

Převedení nevyčerpaných finančních prostředků na položku komunitního 

plánování - tisk komunitního plánu.Převedení nečerpaných finančních 

prostředků na položku již dočerpanou.

RZ/19/0137 22

7850 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-50 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7851 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-40 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7852 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5151 Studená voda -80 000,00 Studená voda

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7853 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5152 Teplo -180 000,00 Teplo

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7855 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5157 Teplá voda -60 000,00 Teplá voda

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7857 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5162

Služby elektronických 

komunikací
-20 000,00

Služby telekomunikací a 

radiokomunikací

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7854 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5154 Elektrická energie -70 000,00 Elektrická energie

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Holečkova (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

7885 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-50 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

7886 4374
Zrušeno vyhláškou 

329/2018
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-40 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Převedení nečerpaných finančních prostředků výdajové části rozpočtu 

zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi na ul. Sokolská (náklady jsou 

pokryty z Individuálního projektu Olomouckého kraje) na odbor kancelář 

tajemníka k dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců.

RZ/19/0137

5827 4339
Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a manželství
5499

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-1 300 000,00

ÚZ 13010 MPSV ČR na 

výkon pěstounské péče
13010

Přesun rozpočtovaných prostředků na ekonomický odbor k realizaci 

vratky nevyčerpaných finančních prostředků dotačního titulu ÚZ 13010 

MPSV ČR na výkon pěstounské péče .

RZ/19/0139

9210 4376

Služby následné péče, 

terapeutické komunity a 

kontaktní centra

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-228,00

ÚZ 14032 PPK - 

Komunitní centrum 

Olomouc

14032

Dotace MVČR na podporu Programu prevence kriminality - převod 

finančních prostředků mezi jednotlivými položkami na základě změny v 

projektu.

RZ/19/0137

8124 4376

Služby následné péče, 

terapeutické komunity a 

kontaktní centra

5169 Nákup ostatních služeb 228,00

ÚZ 14032 PPK - 

Komunitní centrum 

Olomouc

14032

Dotace MVČR na podporu Programu prevence kriminality - převod 

finančních prostředků mezi jednotlivými položkami na základě změny v 

projektu.

RZ/19/0137

7967 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5167
Služby školení a 

vzdělávání
-20 000,00

Služby školení a 

vzdělávání

Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7964 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5151 Studená voda -6 000,00 Studená voda
Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7965 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5152 Teplo -6 000,00 Teplo
Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7969 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5171 Opravy a udržování 7 000,00 Opravy a udržování
Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7962 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
8 000,00

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek

Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

7963 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní centra 

a noclehárny

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
4 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Noclehárna - převedení nečerpaných finančních prostředků na jiné 

rozpočtové položky, které jsou dočerpány.
RZ/19/0137

-8 245 715,30

1633 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 116 336,00 opravy

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

České pojišťovny a. s. a pojišťovny AXA a.s., za škody na majetku 

města.

RZ/19/0138

Název inv.střediska : 20-Městská policie

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

1620 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
25 000,00 DHDM

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce 

MPO na pořízení pomůcek na výcvik a odbornou přípravu zaměstnanců.
RZ/19/0137

141 336,00

1327 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -330 000,00 KMČ opravy Přesun finančních prostředků na služby pro KMČ a jubilanty. RZ/19/0137

1326 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 KMČ nákup služeb Navýšení finančních prostředků na nákup služeb pro KMČ. RZ/19/0137

8492 3399

Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sdělovacích 

prostředků

5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
75 000,00 org. 650  materiál Navýšení finančních prostředků na květiny pro jubilanty. RZ/19/0137

8051 3399

Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sdělovacích 

prostředků

5194 Věcné dary 37 000,00 org. 650  věcné dary Navýšení finančních prostředků na dary na vítání občánků. RZ/19/0137

6088 3319 Ostatní záležitosti kultury 5041
Odměny za užití 

duševního vlastnictví
-20 000,00 honoráře umělcům

Přesun finančních prostředků z důvodu neočekávaných nákladů na 

oslavy 30. výročí sametové revoluce.
RZ/19/0137

5855 3319 Ostatní záležitosti kultury 5041
Odměny za užití 

duševního vlastnictví
-77 000,00

poplatky OSA za hudební 

produkce

Přesun finančních prostředků z důvodu neočekávaných nákladů na 

oslavy 30. výročí sametové revoluce.
RZ/19/0137

-97 000,00

9107 6171 Činnost místní správy 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
-367 602,30

Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice - 

dalekohledy, vitrína, org. 

35974

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

9108 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení -209 088,00

Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice - 

aplikace software, org. 

35974

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

9102 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-146 797,20

Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

9103 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -71 294,42
Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

9106 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-12 044,70

Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené 

na projekt "Obnova kulturní památky olomoucké radnice - fond 125.
RZ/19/0138 125

9365 6171 Činnost místní správy 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
347 179,95

ÚZ 1075 17969 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice, org. 

35974

5 17969

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9366 6171 Činnost místní správy 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
20 422,35

ÚZ 1071 17968 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice, org. 

35974

1 17968

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9367 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 197 472,00

ÚZ 1075 17969 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice, org. 

35974

5 17969

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : 23-Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Bc. Daniela Horňáková, vedoucí  oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

9368 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 11 616,00

ÚZ 1071 17968 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice, org. 

35974

1 17968

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9369 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
138 641,80

ÚZ 1075 17016 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice 

5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9370 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
8 155,40

ÚZ 1071 17015 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9371 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 67 333,60

ÚZ 1075 17016 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9372 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 3 960,82

ÚZ 1071 17015 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9373 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
11 375,55

ÚZ 1075 17016 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

9374 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
669,15

ÚZ 1071 17015 Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice

1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na  projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 125.

RZ/19/0138 125

1262 3319 Ostatní záležitosti kultury 5175 Pohoštění 5 000,00 pohoštění
Posílení provozního výdaje u možněno zapojením prostředků z prodeje 

lampiónů na akci města.
RZ/19/0138

1294 3419 Ostatní sportovní činnost 5213

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-právnickým 

osobám

335 000,00
HC Olomouc, s. r. o. - 

provoz Zimního stadionu

Navýšení finančních prostředků - na základě zprávy stavebně 

technického průzkumu objektu zimního stadionu v Olomouci vyplynula 

okamžitá oprava uvolněné střešní krytiny v označených částech střechy. 

Stavební odbor dal za úkol vyřešení okamžité opravy.

RZ/19/0137

1198 2141 Vnitřní obchod 5154 Teplo -3 691,00
org. 250  elektrická 

energie
Přesun finančních prostředků na jednotný oděv pracovníků odboru. RZ/19/0137

1200 2141 Vnitřní obchod 5173 Cestovné -9 000,00 org. 250  cestovné Přesun finančních prostředků na materiál. RZ/19/0137

1202 2141 Vnitřní obchod 5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
5 000,00 org. 250  ost. nákupy Navýšení finančních prostředků na jednotný oděv pracovníků odboru. RZ/19/0137

1196 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
16 691,00 org. 250  nákup mat.

Navýšení finančních prostředků na propagační materiál a reklamní 

předměty do IC.
RZ/19/0137

1242 2141 Vnitřní obchod 5136
Knihy, učební pomůcky 

a tisk
-3 000,00

org. 2490  Europe Direct - 

zvl. účet
Přesun finančních prostředků na materiál ED. RZ/19/0137 23

1244 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
3 000,00

org. 2490  Europe Direct - 

zvl. účet
Navýšení finančních prostředků na materiál ED. RZ/19/0137 23

2402 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb -50 000,00 Silvestr 2019

Přesun finančních prostředků z důvodu neočekávaných nákladů na 

oslavy 30. výročí sametové revoluce. RZ/19/0137

1260 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 147 000,00 nákup služeb
Navýšení finančních prostředků z důvodu neočekávaných nákladů na 

oslavy 30. výročí sametové revoluce.
RZ/19/0137

1195 2141 Vnitřní obchod 5136
Knihy, učební pomůcky 

a tisk
-9 000,00 org. 250  knihy

Přesun finančních prostředků na položku materiál - propagační materiál 

a reklamní předměty do IC.
RZ/19/0137

437 000,00
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

6587 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00

náhradní výsadby + 

následná péče - dle 

uzavřených smluv

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením  finančního 

příspěvku od f. Koyo Bearings ČR s.r.o. na financování výsadby stromů 

a následnou péči o ně dle projektu.

RZ/19/0138

100 000,00

8985 2333
Úpravy drobných vodních 

toků
5171 Opravy a udržování -100 000,00

Adamovka, ul. Jesenická, 

Droždín - oprava 

zatrubnění

Přesun finančních prostředků na opravu přípojky k vodárenskému 

objektu v ulici Jiráskova.
RZ/19/0137

1829 2333
Úpravy drobných vodních 

toků
5171 Opravy a udržování 100 000,00

Opravy a udržování břehů, 

náhonů, nádrží

Navýšení finančních prostředků na opravu přípojky k vodárenskému 

objektu v ulici Jiráskova.
RZ/19/0137

0,00

9352 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5156

Pohonné hmoty a 

maziva
26 181,00

ÚZ 14004 pohonné hmoty 

a maziva
14004

Posílení provozního výdaje je umožneno zapojením dotace MV ČR, 

   účelově určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/19/0138

1926 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
14 680,00 ÚZ 14004 DHDM 14004

Posílení provozního výdaje je umožneno zapojením dotace MV ČR, 

účelově určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/19/0138

1933 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5169 Nákup ostatních služeb -13 000,00 Nákup ostatních služeb

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

DHDM MPO na pořízení pomůcek na výcvik  a odbornou přípravu 

zaměstnanců.

RZ/19/0137

6343 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování -12 000,00 Opravy a udržování

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

DHDM MPO na pořízení pomůcek na výcvik a odbornou přípravu 

zaměstnanců.

RZ/19/0137

1911 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-100 000,00 DHDM

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení  - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství.

RZ/19/0137

1908 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5132 Ochranné pomůcky -47 000,00 Ochranné pomůcky

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení  - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství.

RZ/19/0137

1924 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5171 Opravy a udržování -50 000,00 Opravy a udržování

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení  - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství.

RZ/19/0137

1913 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-50 000,00

Nákup materiálu jinde 

nezařazený

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení  - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství.

RZ/19/0137

1888 5212 Ochrana obyvatelstva 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-33 060,00 DHDM

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství a  pořízení 

osvětlovací techniky pro JSDH SMOl, a na položku PHM a maziva pro 

JSDH SMOl.

RZ/19/0137

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : 42-Odbor ochrany

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

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

Název inv.střediska : 41-Odbor majetkoprávní
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

1937 6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-120 000,00

Konzultace - posudky a 

výstupy region. 

meteorologie, analýza 

rizik, právní služby

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení  - na pořízení motorové pohonné jednotky 

hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. příslušenství.

RZ/19/0137

4817 5212 Ochrana obyvatelstva 6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
371 300,00

Hydraulické vyprošťovací 

zařízení, org. 35388

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na pořízení 

motorové pohonné jednotky hydraulického vyprošťovacího zařízení vč. 

příslušenství.

RZ/19/0137

1891 5212 Ochrana obyvatelstva 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
20 500,00 PHM

Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce 

pro JSDH SMOl.
RZ/19/0137

1896 5212 Ochrana obyvatelstva 5171 Opravy a udržování -4 000,00 Opravy a udržování
Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

PHM a maziva pro JSDH SMOl.
RZ/19/0137

3830 5519
Ostatní záležitosti požární 

ochrany
5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-12 000,00
Konzultač., poraden. a 

právní služby

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

PHM a maziva pro JSDH SMOl.
RZ/19/0137

3818 6171
Zrušeno vyhláškou 

452/2011
5133

Léky a zdravotnický 

materiál
-2 000,00 Léky a zdrav. mat.

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

PHM a maziva pro JSDH SMOl.
RZ/19/0137

3832 5519
Ostatní záležitosti požární 

ochrany
5171 Opravy a udržování -5 000,00 Opravy a udržování

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce na 

občerstvení při akcích, jednání BRMOl a PKM.
RZ/19/0137

1947 6171 Činnost místní správy 5175 Pohoštění 5 000,00 Pohoštění
Navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce 

na občerstvení při akcích, jednání BRMOl a PKM.
RZ/19/0137

1905 5299

Ostatní záležitosti civilní 

připravenosti na krizové 

stavy

5169 Nákup ostatních služeb -40 000,00 Nákup ostatních služeb

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku 

stroje, přístroje, zařízení na pořízení osvětlovací techniky pro JSDH 

SMOl.

RZ/19/0137

9360 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
66 260,00

Osvětlovací technika pro 

JSDH, org. 36011

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce na 

pořízení osvětlovací techniky pro JSDH SMOl.
RZ/19/0137

15 861,00

9191 6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

26 355,10

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt ITI OA II."

5 17018

Posílení provozních nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

9190 6171 Činnost místní správy 5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

4 650,90

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na projekt "Zprostředkující 

subjekt ITI OA II."

1 17017

Posílení provozních nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určených na  projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA  II", fond 

155.

RZ/19/0138 155

31 006,00

8403 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání 

s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 73 000,00 ČOV- sušárna kalů, 25877
Navýšení finančních prostředků na uzavření dodatku na rozšíření 

předmětu plnění smlouvy o hospodaření s dešťovými vodami.
RZ/19/0137

8952 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a nakládání 

s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -73 000,00
ČOV - sušárna kalů, org. 

15877

Přesun finančních prostředků na projetkovou přípravu této akce. V 

letošním roce se nebude akce realizovat.
RZ/19/0137

0,00

Název inv.střediska : 45-Oddělení zprostředkující subjekt ITI

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Ing. Božena Nerušilová, vedoucí odboru ochrany
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

7315 3314 Činnosti knihovnické 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím

28 000,00

ÚZ 34070 MK ČR pro 

KMO na projekt 

"(Ne)známé"

34070

Poskytnutí příspěvku je umožněno zapojením neinvestiční dotace MK 

ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce na realizaci projektu 

"(Ne)známé země".

RZ/19/0138

28 000,00

9022 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

167 037,00

ÚZ 1091 17017 MMR ČR 

na "Zprostředkující 

subjekt ITI Olomoucké 

aglomerace II."

1 17017

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci 

projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice 

    Olomoucké aglomerace II"( fond 155).

RZ/19/0138 155

9023 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

946 543,00

ÚZ 1095 17018 MMR ČR 

na "Zprostředkující 

subjekt ITI Olomoucké 

aglomerace II.", fond 155

5 17018

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci 

projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice 

    Olomoucké aglomerace II"( fond 155).

RZ/19/0138 155

7722 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

384 211,22
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR 

na OP VVV
1 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Barevný svět 

Olomouc  (101 924,11,00 Kč) a ZŠ a MŠ Řezníčkova (282 287,11Kč).

RZ/19/0138

7721 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

2 177 196,78
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR 

na OP VVV
5 33063

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

projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Barevný svět 

  Olomouc  (577 569,89 Kč) a ZŠ a MŠ Řezníčkova (1 599 626,89Kč).

RZ/19/0138

6586 6171 Činnost místní správy 2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
100 000,00

náhradní výsadby + 

následná péče - úhrady 

dle smluv

Jedná se o zapojení finančního příspěvku od f. Koyo Bearings ČR s.r.o.  

účelově určeného na financování výsadby stromů a následnou péči o ně 

dle projektu.

RZ/19/0138

7303 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

55 981,00

ÚZ 14004 MV ČR na 

zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a 

JPO III

14004
Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově určené  na odbornou 

    přípravu jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/19/0138

2459 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové 

příjmy jinde 

nezařazené

-14 044 304,70

ostatní nedaňové příjmy 

j.n. - očekávané dotační 

tituly

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

a) dotace .MMR ČR účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt 

ITI Olomoucké aglomerace II., fond 155 (mzdy  - 1 046 574,00 Kč)

b) dotace .MMR ČR účelově určené na projekt "Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice, fond 125 (12 997 730,70 Kč) .

Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady 

faktur proběhly v roce   2018 (ve výši 3 062 319,02 Kč). V roce 2019 se 

jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu 

  promítne se pouze v cash-flow .

RZ/19/0138

8806 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

11 730 982,60

ÚZ 1075 17016 MMR ČR 

na projekt "Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice"

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

    "Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 125.
RZ/19/0138 125

8808 4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

544 651,95

ÚZ 1075 17969 MMR ČR 

na projekt "Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice"

5 17969
Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na projekt  

"Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 125.
RZ/19/0138 125

8807 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

690 057,80

ÚZ 1071 17015 MMR ČR 

na projekt "Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice"

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

"Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 125.
RZ/19/0138 125

8809 4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

32 038,35

ÚZ 1071 17968 MMR ČR 

na projekt "Obnova 

kulturní památky 

olomoucké radnice"

1 17968
Jedná se o zapojení  dotace MMR ČR účelově určené na projekt  

"Obnova kulturní památky olomoucké radnice" fond 125.
RZ/19/0138 125

2239 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 796 402,00
přijaté pojistné náhrady 

MMOl

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

na  majetku   města ( 680 555,00 Kč - objekt radnice a 115 847,00 Kč 

   automobily).

RZ/19/0138

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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Číslo 

prvku
Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

3838 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
99 080,00

Centrum semafor - výuka 

dopravní výchovy 

(fakturace AŘMV)

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

za provedenou výuku dopravní výchovy (fakturace odboru AŘMV - 

  Centrum SEMAFOR).

RZ/19/0138

2238 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 116 336,00

přijaté pojistné náhrady 

MP

Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s ( 107 

725,00 Kč) a pojišťovny AXA a..s., ( 8 611,00 Kč) za škody na  majetku   

   města .

RZ/19/0138

6307 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
65 440,00

Kluby seniorů - příjmy ze 

vstupného (plesy seniorů, 

akce pořádané pro 

seniory, příjmy z 

propagace atd.)

Jedná se o zapojení příjmů z vybraného vstupného na šansonový 

  koncert a ples seniorů (akce odboru sociálních věcí).
RZ/19/0138

7314 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

28 000,00
ÚZ 34070 MK ČR pro 

KMO na "(Ne)známé"
34070

Jedná se o zapojení neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené pro 

Knihovnu města Olomouce na realizaci projektu "(Ne)známé země".
RZ/19/0138

8704 2141 Vnitřní obchod 2111
Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
5 000,00

nahodilé příjmy z prodeje 

zboží - pořádání akcí 

města (např. prodej 

kelímků, pexesa atd. - 

odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu)

     Jedná se o zapojení prostředků z prodeje lampiónů  na akci města. RZ/19/0138

3 894 653,00

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru

V Olomouci dne 11.12.2019
Zpracovala: Zdeňka Kroutilová
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