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Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

9382 6171
Činnost místní 

správy
5171 Opravy a udržování 12 058 642,59

ÚZ 1075 17016 Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice II
5 17016

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice", fond 160

RZ/19/0141 160

9383 6171
Činnost místní 

správy
5171 Opravy a udržování 709 331,92

ÚZ 1071 17015 Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice II
1 17015

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace MMR ČR účelově určené na 

projekt "Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice II", fond 160

RZ/19/0141 160

8174 6171
Činnost místní 

správy
5171 Opravy a udržování -12 767 974,51 Radnice - hlavní věž

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci 

MMR ČR účelově určenou na projekt  "Obnova 

kulturní památky olomoucké radnice II", fond 160.

RZ/19/0141 160

0,00

2806 6409

Ostatní činnosti 

jinde 

nezařazené

5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

488 966,00 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO

Posílení zdroje k dispozici je umožněno zapojením 

dotace MŠMT ČR, účelově určené na projekt 

"Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc". 

Dotace byla poskytnuta na výdaje, jejichž 

zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 

2018.			

RZ/19/0141

488 966,00

1551 6171
Činnost místní 

správy
5195

Odvody za neplnění 

povinnosti zaměstnávat 

zdravotně postižené

-350 000,00
odvody za neplnění povinnosti zaměstn. 

zdravot. postiž.

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položku ostatní platy.
RZ/19/0143

1523 6171
Činnost místní 

správy
5019 Ostatní platy 350 000,00 ostat. platy

Navýšení finančních prostředků dle reálného 

vývoje čerpání na položce.
RZ/19/0143

1514 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

-912 000,00 platy zaměstnanců MMOl

Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje 

čerpání na položky náhrady mezd v době nemoci, 

ostatní osobní náklady a zákonné pojištění.

RZ/19/0143

1552 6171
Činnost místní 

správy
5424

Náhrady mezd v době 

nemoci
510 000,00 náhrady mezd v době nemoci

Navýšení finančních prostředků dle reálného 

vývoje čerpání na položce.
RZ/19/0143

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : 09-Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru 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

1524 6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 400 000,00 ost. osob. výdaje

Navýšení finančních prostředků dle reálného 

vývoje čerpání na položce.
RZ/19/0143

1550 6171
Činnost místní 

správy
5038

Povinné pojistné na 

úrazové pojištění
2 000,00 povinné poj. na úraz. poj.

Navýšení finančních prostředků dle reálného 

vývoje čerpání na položce.
RZ/19/0143

0,00

9254 3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

7 684,43 org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1205 13014 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace účelově určené na bezplatné 

poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou ve 

školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém 

kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".		

RZ/19/0141

9255 3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 356,07 org. 1310 MŠ Helsinská, ÚZ 1201 13014 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace účelově určené na bezplatné 

poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou ve 

školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém 

kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".

RZ/19/0141

9252 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

30 684,15
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1205 

13014
5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace účelově určené na bezplatné 

poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou ve 

školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém 

kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".	

RZ/19/0141

9253 3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

5 414,85
org. 1320 FZŠ Tererovo nám., ÚZ 1201 

13014
1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace účelově určené na bezplatné 

poskytovaní stravy dětem ohrožených chudobou ve 

školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém 

kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji".

RZ/19/0141

45 139,50

8355 5311

Bezpečnost a 

veřejný 

pořádek

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
500 000,00

ÚZ 14990 PPK Městská policie - rozšíření 

stacionárního kamerového systému, org. 

30952

14990

Posílení kapitálového výdaje je umožněno 

zapojením dotace MV ČR, účelově určené na akci 

"Olomouc - modernizace městského kamerového 

dopravního systému" -   lokalita Dolní náměstí a 

záznamový server".		

RZ/19/0141

500 000,00

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie

Název inv.střediska : 14-Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : 20-Městská policie

2



Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

8397 5521

Operační a 

informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného 

systému

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
-6 883 992,50

Modernizace výstražného a inf. systému, 

org. 35873

Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŽP 

ČR účelově určenou na projekt "Modernizace 

varovného inf. systému". fond 148.	

RZ/19/0141 148

9377 5521

Operační a 

informační 

střediska 

integrovaného 

záchranného 

systému

6122
Stroje, přístroje a 

zařízení
6 883 992,50

ÚZ 1065 15974 Modernizace varovného  

výstražného  inf. systému org. 35873
5 15974

Posílení kapitálového výdaje je umožněno 

zapojením dotace MŽP ČR, účelově určené na  

projekt "Modranizace varovného inf. systému", fond 

148.

RZ/19/0141 148

0,00

8858 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

216 307,95

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

1 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II.", fond 157	

RZ/19/0141 157

8857 6171
Činnost místní 

správy
5909

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde 

nezařazené.

1 225 745,05

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

5 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno 

zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na 

projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II.", fond 157	

RZ/19/0141 157

1 442 053,00

9378 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

12 058 642,59

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice II.", 

5 17016

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově 

určené na projekt "Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice" fond 160.		

RZ/19/0141 160

9379 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

709 331,92

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt 

"Obnova kulturní památky olomoucké 

radnice II"

1 17015

Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově 

určené na projekt "Obnova kulturní památky 

olomoucké radnice" fond 160

RZ/19/0141 160

9250 4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
6 770,92

ÚZ 1201 13014 MPSV ČR na Operační 

program potravinové a materiální pomoci
1 13014

Jedná se o zapojení dotace účelově určené na 

bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených 

chudobou ve školách z prostředků z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci v 

Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém 

kraji". ( MŠ Helsinská 1 356,07 Kč a FZŠ Olomouc 

5 414,85 Kč).

	

RZ/19/0141

8416 4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

500 000,00
ÚZ 14990 MV ČR na PPK "Olomouc - 

Modernizace MKDS" 
14990

Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově 

určené na akci "Olomouc - modernizace 

městského kamerového dopravního systému" - 

lokalita Dolní náměstí a záznamový server".						

RZ/19/0141

Název inv.střediska : 42-Odbor ochrany

Název inv.střediska : 44-Odbor dotačních projektů

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů
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Číslo 

prvku
Paragraf

Název 

paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Název Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

9251 4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
38 368,58

ÚZ 1205 13014 MPSV ČR na Operační 

program potravinové a materiální pomoci
5 13014

Jedná se o zapojení dotace účelově určené na 

bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených 

chudobou ve školách z prostředků z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci v 

Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém 

kraji" ( MŠ Helsinská 7 684,43 Kč a FZŠ Olomouc 

30 684,15 Kč). 					

RZ/19/0141

2459 6409

Ostatní činnosti 

jinde 

nezařazené

2329
Ostatní nedaňové 

příjmy jinde nezařazené
-32 891 976,06

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 SFDI ČR účelově určené na projekt 

"Modernizace varovného inf. systému, fond 144                     

(13 240 009,05Kč)

b) dotace MŽP ČR účelově určené na projekt 

"Modernizace varovného inf. systému, fond 148                              

(6 883 992,50 Kč) 

c) dotace MMR ČR účelově určené na projekt 

"Obnova kulturní památky Olomoucké radnice II, 

fond 160

Dotace ze SFDI ČR byla poskytnuta na výdaje, 

jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v 

roce   2018 (ve výši 13 240 009,05 Kč). V roce 

2019 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu 

na celkovou výši rozpočtu promítne se pouze v 

cash-flow .					

RZ/19/0141

9335 4213

Investiční přijaté 

transfery ze státních 

fondů

12 603 919,86
ÚZ 91628 SFDI ČR na akci "Dopravní 

řídící ústředna Olomouc"
5 91628

Jedná se o zapojení dotace SFDI účelově určené 

na realizaci projektu "Dopravní řídící ústředna 

Olomouc" , fond 144	

RZ/19/0141 144

9376 4113

Neinvestiční přijaté 

transfery ze státních 

fondů

636 089,19
ÚZ 91252 SFDI ČR na akci "Dopravní 

řídící ústředna Olomouc"
5 91252

Jedná se o zapojení dotace SFDI účelově určené 

na realizaci projektu "Dopravní řídící ústředna 

Olomouc" , fond 144

RZ/19/0141 144

9284 4216

Ostatní investiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

6 883 992,50

ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na projekt 

"Modernizace varovného informačního 

systému"

5 15974

Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově 

určené na projekt "Modernizace varovného 

informačního systému" fond 148.

			

RZ/19/0141 148

9146 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

203 265,16

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II"

1 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v 

ORP Olomouc II.", fond 157					

RZ/19/0141 157

9147 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

1 727 753,84

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II"

5 33063

Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově 

určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v 

ORP Olomouc II.", fond 157	

RZ/19/0141 157

2 476 158,50

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

vedoucí ekonomického odboru

V Olomouci dne 19.12.2019

Zpracovala: Zdeňka Kroutilová
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