
Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 10.2.2020 rozpočtové změny roku 2020. 

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

-

9319
ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce 

výdejny stravy 
3141 Školní stravování 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
780 000,00

Navýšení finančních prostředků na  akci "ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce 

výdejny stravy". Jedná se o nerezové pracovní stoly, nerezové vozíky, regály, 

skříně, lavice, jídelní stoly atd.

RZ/20/0009

8967
ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce 

výdejny stravy, org. 15936
3141 Školní stravování 6121 Budovy, haly a stavby -1 572 000,00

1) Přesun finančních prostředků ve výši 1.550.000,00 Kč na akci "ZŠ 

Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy".

2) Přesun finančních prostředků ve výši 22.000,00 Kč na odbor školství na 

úhradu dodatečných požadavků stavebního úřadu ke kolaudaci stavby.

RZ/20/0009

9320
ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce 

výdejny stravy, org. 35936
3141 Školní stravování 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
770 000,00

Navýšení finančních prostředků  v rámci akce "ZŠ Svatoplukova - 

rekonstrukce výdejny stravy". Jedná se o vybavení kuchyně.
RZ/20/0009

-22 000,00

-

4298 1. občánek roku 6171
Činnost místní 

správy
5492 Dary obyvatelstvu 12 100,00

Poskytnutí daru je umožněno zapojením finančních prostředků od firmy 

VENA - TRADE,s.r.o. - Vítání prvního dítěte města Olomouce v roce 2020.
RZ/20/0008

12 100,00

-

8197

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - platy

6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

30 446,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků 

města Šternberk na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI Olomoucké 

   aglomerace.

RZ/20/0008

8198

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - soc. poj.

6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

7 611,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků 

města Šternberk na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI Olomoucké 

aglomerace.

RZ/20/0008

8199

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - zdrav. poj. 

6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

2 740,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků 

města Šternberk na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI Olomoucké 

aglomerace.

RZ/20/0008

40 797,00

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

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

-

7683
Koncepce rozvoje školství a rodinné 

politiky" schválené v ZMO
6171

Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb -604 000,00

Čerpání finančních prostředků odboru školství určených k naplňování 

Koncepce rozvoje školství pro FZŠ Hálkova a ZŠ a MŠ Svatoplukova.
RZ/20/0009

6043
MŠ Jílová - rekonstrukce 

elektroinstalace
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

2 500 000,00
Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Jílová na dokončení II. etapy 

rekonstrukce  elektroinstalace v budově mateřské školy.
RZ/20/0009

1354 nákup služeb 6171
Činnost místní 

správy
5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru společnosti Koyo 

Bearings Česká republika s. r. o., účelově určeného na podporu  akce "Učitel 

roku 2020 a Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2020" 

   pořádanou odborem školství.

RZ/20/0008

1357 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová 3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-2 500 000,00

Snížení neinvestičního příspěvku MŠ Jílová z důvodu potřeb krytí výdajů 

investičního charakteru, tj. dokončení II. etapy rekonstrukce elektroinstalace 

v budově mateřské školy.

RZ/20/0009

1382 org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

560 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z důvodu realizace naplňování 

Koncepce rozvoje školství. Na mzdové výdaje související s posílením 

pedagogických pracovníků do tříd pro nadané žáky a žáky s dvojí 

výjimečností je určeno 530 000,- Kč a na učební pomůcky a materiálové 

výdaje je určeno   30 000,- Kč.

RZ/20/0009

1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

44 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Svatoplukova z důvodu realizace 

naplňování Koncepce rozvoje školství. Na odměny pracovníkům za 

organizování mimoškolních aktivit je určeno 24 000,- Kč a na úhradu služeb 

při realizaci aktivit Komunitní školy a pořízení materiálu je určeno 20 000,- Kč.

RZ/20/0009

1390 org. 500 stř. rozvozu stravy  DHDM 3141 Školní stravování 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-6 000,00

Přesun finančních prostředků rozpočtu odd. středisko rozvozu stravy OŠ 

MMOl z důvodu potřeby zajištění úhrady výdaje rozpočtově nekrytého.
RZ/20/0009

8508 org. 500 stř. rozvozu stravy teplo 3141 Školní stravování 5152 Teplo 6 000,00
Zajištění finančních prostředků na úhradu spotřeby tepla odd. středisko 

rozvozu stravy OŠ MMOl.
RZ/20/0009

5565
ZŠ a MŠ Svatoplukova - vrekontrukce 

výdejny stravy, pořízení zábradlí
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

22 000,00

Navýšení finančních prostředků  z odboru investic na odbor školství. Částka 

potřebná k pokrytí dodatečných požadavků stavebního úřadu ke kolaudaci 

stavby (zábradlí do suterénu, stavební úpravy stříšky nad vstupem do 

budovy).

RZ/20/0009

25 500,00

-

1734
 DOTACE dle RMO - sociální oblast, 

BBO
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-303 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do  50 tis. 

Kč - převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům.

RZ/20/0012

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor školství

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

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

4244 Amelie, z. s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
70 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- Amelie z.s. (projekt Dobrovolnický program Amelie na Onkologické klinice 

Fakultní nemocnice Olomouc a v Centru Amelie Olomouc ... 30 tis. Kč, 

projekt Centrum Amelie Olomouc-bezplatná psychosociální pomoc pro 

onkologicky nemocné a jejich blízké ... 40 tis. Kč).

RZ/20/0012

5963
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. 

p. s. 
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

25 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. (projekt Setkávání rodin s dětmi se 

sluchovým postižením).

RZ/20/0012

4258 Charita Olomouc 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5223

Neinvestiční transfery 

církvím a náboženským 

společnostem

10 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč  

- Charita Olomouc (projekt Individuální doučování v rodinách v nepříznivé 

sociální situaci).

RZ/20/0012

4247 Jdeme Autistům Naproti z.s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

-  Jdeme Autistům Naproti z.s. (projekt Příměstský tábor JAN 2020).
RZ/20/0012

4498 NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

25 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. (projekt Vyrovnávání příležitostí pro 

občany se sníženou schopností orientace a pohybu na úseku bezbariérové 

přístupnosti staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.).

RZ/20/0012

9176
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 

Slezska, z.s.
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. (projekt Spotřebitelské 

poradenství a vzdělávání v Olomouci).

RZ/20/0012

4249
Společenství Romů na Moravě 

Romano jekhetaniben pre Morava
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
63 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- Společenství Romů na Moravě (projekt Doučování v KC SRNM Olomouc 

2020 ... 48 tis. Kč, projekt Kulturní aktivity SRNM Olomouc 2020 ... 15 tis. 

Kč).

RZ/20/0012

4233 TyfloCentrum, o. p. s. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

20 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- TyfloCentrum Olomouc o.p.s. (projekt Vytváření bezbariérového prostředí 

pro osoby se zrakovým postižením na území města Olomouc).

RZ/20/0012

5071
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA 

OLOMOUC, z. p. s.
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
20 000,00

Dotace v oblasti sociální a v oblasti odstraňování bariér - žádosti do 50 tis. Kč 

- Unie Roska z.p.s. (projekt Zajištění klubové činnosti a rekondičního pobytu 

členů Unie Roska-reg.org. Roska Olomouc).

RZ/20/0012

0,00
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Prvek Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

1633 opravy 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5171 Opravy a udržování 109 507,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

pojišťovny Generali Česká pojištovna a. s., za škody na majetku města 

   (služební vozidla Městské police).

RZ/20/0008

109 507,00

1205
Asociace turistických informačních 

center
2141 Vnitřní obchod 5229

Ostatní neinvestiční 

transfery neziskovým a 

podobným organizacím

500,00 Navýšení finančních prostředků na členský příspěvek A.T.I.C. RZ/20/0009

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -500,00 Přesun finančních prostředků na dokrytí členské příspěvku A.T.I.C. RZ/20/0009

0,00

-

8394

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS), stejný okres

4121
Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí
40 797,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků  města Šternberk na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

    realizací integrovaného nástroje ITI OA.

RZ/20/0008

3118
ČS a.s., KB a.s. - úhrada za propagaci 

a reklamu
6171

Činnost místní 

správy
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
12 100,00

Jedná se o zapojení finančních prostředků od firmy VENA - TRADE, s.r.o.  na 

  " Přivítání prvního dítěte města Olomouc roku 2020". 
RZ/20/0008

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171

Činnost místní 

správy
2321 Přijaté neinvestiční dary 3 500,00

Jedná se o zapojení daru společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o., 

účelově určeného na podporu  akce "Učitel roku 2020" a  "Osobnost 

    volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2020".

RZ/20/0008

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 109 507,00

Jedná se o zapojení pojistných plnění Generali pojišťovny a. s.  za škody na 

        majetku města ( vozidla MPO) .
RZ/20/0008

165 904,00

V Olomouci dne 17.2.2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc
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