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Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 2. 3. 2020 rozpočtové změny roku 2020. 

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

-

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -157 000,00
Přesun finančních prostředků na doplatek Olomouckých listů 

za rok 2019.
RZ/20/0018

1037 Olomoucké listy 3349
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků
5169 Nákup ostatních služeb 157 000,00

Navýšení finančních prostředků na doplatek Olomouckých listů 

za rok 2019.
RZ/20/0018

6458 rezerva 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -108 000,00 Převod částky na  položku ostatní osobní výdaje. RZ/20/0018

7547
Podpora společensko-prospěšných 

projektů 
6171 Činnost místní správy 5901

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
-70 600,00 Podpora společensko-prospěšných aktivit. RZ/20/0023

-178 600,00

-

8453 Francouzský most 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5169 Nákup ostatních služeb -150 000,00

Přesun finančních prostředků na akci "Sloup Nejsvětější 

Trojice". U akce Francouzský most došlo k demolici mostu a 

zaplacení faktur na konci roku 2019.

RZ/20/0021

8452 Sloup Nejsvětější Trojice 3322
Zachování a obnova kulturních 

památek
5171 Opravy a udržování 150 000,00

Navýšení finančních prostředků na zpracování dvou 

restaurátorských záměrů.
RZ/20/0021

7070 Arbesova - chodník, org. 25679 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 28 000,00

Navýšení finančních prostředků na zaplacení PD dle smlouvy o 

přeložce, s jejichž fakturací se počítalo v roce 2019. 
RZ/20/0018

7599
Pavelkova - autobusová zastávka, 

org. 25784
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00

Navýšení finančních prostředků na zaplacení PD dle smlouvy o 

přeložce, s jejichž fakturací se počítalo v roce 2019. 
RZ/20/0018

3893
MŠ Dělnická - 17B, Olomouc - 

energetická opatření, org. 24985
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 37 000,00

Navýšení finančních prostředků na úhradu energetického 

posudku, který je možný fakturovat po dokončení projektové 

dokumentace.

RZ/20/0018

8106
Na Vozovce - propojení Kmochovy a 

Foerstrovy, org. 25846
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00

Navýšení finančních prostředků na doplatek inženýrské 

činnosti pro stavební povolení.
RZ/20/0018

7591 ZOO - inženýrské sítě, org. 24949 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6121 Budovy, haly a stavby -91 000,00
Přesun finančních prostředků - dílčí část projektové 

dokumentace byla uhrazena na konci roku 2019.
RZ/20/0018

8436
Nedvězí - chodník ke hřbitovu, org. 

25891
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -23 000,00

Přesun finančních prostředků - dílčí část PD byla uhrazena na 

konci roku 2019.
RZ/20/0018

7597
Topolová - navýšení parkovacích 

míst, org. 25782
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 23 000,00 Navýšení finančních prostředků na úhradu PD přeložky CETIN. RZ/20/0018

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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8633
Mrštíkovo náměstí - přechod, org. 

25895
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 26 136,00

Posílení finančních prostředků na zpracování dodatku ke 

smlouvě na projektovou dokumentaci  akce: "Mrštíkovo 

náměstí - přechod pro chodce". Přesun z odboru dopravy a 

územního rozvoje.

RZ/20/0018

26 136,00

-

1141 poradenské a práv. služby 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-26 136,00

Přesun finančních prostředků na odbor investic určených na 

zpracování dodatku ke smlouvě na projektovou dokumentaci 

akce: "Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce"

RZ/20/0018

-26 136,00

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
80 000,00

Navýšení finančních prostředků na rezervu k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určené na opravu hrobky 

Brděků (Hřbitovy města Olomouce, p. o.), uhrazeno v roce 

2019.

RZ/20/0018

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené.
11 808,58

Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je 

umožněno zapojením přeplatku z vyúčtování za měsíc prosinec 

2019 od společnosti  Olterm &TD Olomouc a.s. (odbor soc. 

věcí - odd.dětské jesle).

RZ/20/0017

9005 rezerva na řešení krizových situací 5213 Krizová opatření 5901 Nespecifikované rezervy -1 000 000,00

Přesun finančních prostředků z rezervy na řešení krizových 

situací na nákup ochranných pomůcek a dalších opatření 

související s šířením koronaviru. 

RZ/20/0022

-908 191,42

-

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 108 000,00
Navýšení částky z důvodu uzavření 3 nových dohod o 

provedení práce.
RZ/20/0018

108 000,00

-

9570 Lenka Vojtková, f.o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

20 600,00
Žadatelem je Lenka Vojtková, f.o. - na neurorehabilitace pro 

dceru.
RZ/20/0023

9571 Bohdana Pochopová, f.o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským 

subjektům-fyzickým 

osobám

50 000,00
Žadatelem je Bohdana Pochopová, f.o. - na elektrický invalidní 

vozík pro dceru.
RZ/20/0023

70 600,00

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
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-

8905
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-80 000,00

Výběrová komise Operačního programu Zaměstnanost 

doporučila na základě podané žádosti o dotaci podpořit projekt 

„Olomouc plánuje budoucnost“ z OP Zaměstnanost. Po vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude na účet SMOl (příjemce 

dotace) zaslána záloha ve výši pravděpodobně 30 % dotace (tj. 

cca 2,2 mil. Kč). Než dojde k převedení této částky, je potřeba 

pokrýt veškeré náklady na realizaci aktivit projektu z rozpočtu 

města (ve výsledku bude 5 % vlastních zdrojů příjemce dotace 

kryto z rozpočtu ODP, 95 % z rozpočtu poskytovatele dotace). 

Jedná se o dočasné převedení finančních prostředků, které 

budou po připsání zálohy na účet příjemce (SMOl) zaslány zpět 

do provozního rozpočtu OSTR.    

RZ/20/0018

-80 000,00

-

3817 Ochranné pomůcky 6171 Činnost místní správy 5132 Ochranné pomůcky 1 000 000,00

Posílení provozního výdaje je umožno převodem z rezervy na 

řešení krizových situací -  nákup ochranných prostředků 

související s šířením koronaviru COVID - 19.

RZ/20/0022

1 000 000,00

-

1952
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, poradenské 

a právní služby
-200 000,00

Přesun finančních prostředků na nespecifikované rezervy z 

důvodu financování vlastních zdrojů u projektu  "Olomouc 

plánuje budoucnost" .

RZ/20/0018

9510 Olomouc plánuje budoucnost 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 280 000,00

Výběrová komise Operačního programu Zaměstnanost 

doporučila na základě podané žádosti o dotaci podpořit projekt 

„Olomouc plánuje budoucnost“ z OP Zaměstnanost. Po vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude na účet SMOl (příjemce 

dotace) zaslána záloha ve výši pravděpodobně 30 % dotace (tj. 

cca 2,2 mil. Kč). Než dojde k převedení této částky, je potřeba 

pokrýt veškeré náklady na realizaci aktivit projektu z rozpočtu 

města (ve výsledku bude 5 % vlastních zdrojů příjemce dotace 

kryto z rozpočtu ODP, 95 % z rozpočtu poskytovatele dotace). 

Jedná se o dočasné převedení finančních prostředků, které 

budou po připsání zálohy na účet příjemce (SMOl) zaslány zpět 

do provozního rozpočtu OSTR.    

Navýšení finančních prostředků na konzultační služby z 

důvodu financování vlastních zdrojů u projektu Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/20/0018

80 000,00

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Název inv.střediska : Odbor ochrany
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9359
Hřbitov Nové Sady - oprava hrobky 

Brděků
3632 Pohřebnictví 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-80 000,00

Přesun finančních prostředků na rezervu k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO - účelově určené na opravu hrobky 

Brděků (Hřbitovy města Olomouce, p. o.), uhrazeno v roce 

2019.

RZ/20/0018

7720
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
3314 Činnosti knihovnické 5336

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

2 858 894,00 00160

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené pro Knihovnu města 

     Olomouce na plnění regionální funkce knihoven na rok 2020.

RZ/20/0017

2 778 894,00

-

2454
vratky záloh za energie, náhrady škod, 

bonusy RWE apod.
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
11 808,58

Jedná se o zapojení přeplatku od společnosti Olterm & TD 

Olomouc, a. s. za dodávku tepla a teplé vody za měsíc 

prosinec 2019 - oddělení dětských jeslí odboru sociálních věcí.

RZ/20/0017

7719
ÚZ 00160 Olomoucký kraj pro 

Knihovnu města Olomouce
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
2 858 894,00 00160

Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově 

určené pro Knihovnu města Olomouce na plnění regionální 

      funkce knihoven na rok 2020.

RZ/20/0017

2 870 702,58

V Olomouci dne 9. 3. 2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace
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