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

-

9628
Protipovodňová opatření II. B. 

etapa související investice
2212 Silnice 5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
119 000,00

Navýšení finančních prostředků z investiční položky na provozní 

položku. Finance jsou na úhradu dodávky a montáže 11 ks laviček 

VERA na pravém břehu řeky Moravy.

RZ/20/0054

9612
Radnice-oprava střech 

přístřešků
6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 729 400,90

Navýšení finančních prostředků na opravu střech přístřešků 

radnice.
RZ/20/0054

9357 Zimní stadion - oprava střechy 3412
Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
5171 Opravy a udržování -2 500 000,00

Přesun finančních prostředků na nutné opravy zimního stadionu a 

na pořízení videosystémů (brankové režie), časomíry.
RZ/20/0058

6487

Protipovodňová opatření II. B - 

související investice, org. 

14864

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -119 000,00

Přesun finančních prostředků z investiční položky na provozní 

položku. Finance jsou na úhradu dodávky a montáže 11 ks laviček 

VERA na pravém břehu řeky Moravy.

RZ/20/0054

6487

Protipovodňová opatření II. B - 

související investice, org. 

14864

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -1 300 000,00

Přesun finančních prostředků - na základě aktualizovaného 

harmonogramu výstavby Povodí Moravy nedojde v letošním roce k 

takové prostavěnosti, jak bylo původně předpokládáno.

RZ/20/0058

9634

Lávka přes Sitku na trase 

Štěpánov-Olomouc-Černovír, 

org. 15733

2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00

Navýšení finančních prostředků - finanční prostředky určené na 

realizaci stavby.
RZ/20/0058

-770 599,10

-

1142 nákup služeb 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5169 Nákup ostatních služeb -99 704,00

Přesun finančních prostředků na investiční prvek z důvodu nutné 

samostatné evidence pro zařazení do majetku. (akce: Černá cesta - 

chodník"- projektová dokumentace)

RZ/20/0054

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -90 346,75

Přesun finančních prostředků na OMZOH v rámci akcí: 

"Heyrovského - Arbesova, komunikace" (57 458,75 Kč)  a 

"Autobusová zastávka Domov seniorů, směr Hlavní nádraží"             

(32 888,-Kč) - vše na následnou pěstebnou péči.

RZ/20/0054

3331 opravy 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5171 Opravy a udržování -1 000 000,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí akce: "M18 - Most přes 

Hamerský náhon na MK Olomouc Nový Svět - Nový Dvůr.
RZ/20/0054

2553
opravy mostů, lávek a 

podchodů
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí akce: "M18 - Most přes 

Hamerský náhon na MK Olomouc Nový Svět - Nový Dvůr.
RZ/20/0054

9621
Černá cesta - chodník, org. 

26028
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6119

Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
99 704,00

Navýšení finančních prostředků na investiční prvek z důvodu nutné 

samostatné evidence pro zařazení do majetku. (akce: Černá cesta - 

chodník"- projektová dokumentace).

RZ/20/0054

-90 346,75

Prvek

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

-

2810
org. 1 - akce, spolufinancované 

z EU
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -169 158,00

Přesun z rezervy "akce spolufinancované z EU" účelově určené k 

realizaci a následné péči projektu CZ 0164 "Modernizace ŠJ při 

FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc" (z finančního vypořádání 

za rok 2019).

RZ/20/0054

-169 158,00

-

6959
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

3 358 195,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

RZ/20/0056

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

-7 118 834,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

5381 ÚZ 13011 platy 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

7 118 834,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

7329

ÚZ 14004 MV ČR na 

zabezpečení akceschopnosti 

JPO II a JPO III

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 14004
Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, 

účelově určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/20/0056

6960
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce soc. zab.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

832 833,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

RZ/20/0056

1529
pojistné na sociální 

zabezpečení
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-1 765 471,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

5382 ÚZ 13011 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

1 765 471,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

6961
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce zdrav. poj. 
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
302 238,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

RZ/20/0056

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

zdravotní pojištění
-640 695,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

5383 ÚZ 13011 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
640 695,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0056

6209 Nákup materiálu 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-1 000,00 Přesun finančních prostředků na položku služeb peněžních ústavů. RZ/20/0054

6315 ÚZ 13011 studená voda 6171 Činnost místní správy 5151 Studená voda 20 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

    ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6316 ÚZ 13011 teplo 6171 Činnost místní správy 5152 Teplo 100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

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

6317 ÚZ 13011 elektrická energie 6171 Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6319 ÚZ 13011 telekomunikace 6171 Činnost místní správy 5162
Služby elektronických 

komunikací
100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6195
Služby peněžních ústavů - 

pojištění kopírek na leasing
6171 Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00

Navýšení finančních prostředků na služby peněžních ústavů - 

úhrada spoluúčasti za pojištění.
RZ/20/0054

6320 ÚZ 13011 školení 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

3873

EPS radnice,střecha u 

přístavku na radnici,výměna 

oken v atriu radnice

6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování -1 729 400,90
Přesun finančních prostředků ve prospěch odboru investic na 

realizaci opravy střech přístřešků radnice.
RZ/20/0054

3 733 865,10

-

6925
vratky dotací z minulých let 

mezi krajem a obcemi
6402

Finanční vypořádání 

minulých let
5366

Výdaje z finančního 

vypořádání minulých let mezi 

krajem a obcemi

80 428,00

Jedná se o vratku  dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu 

ZŠ Nedvědova Olomouc z důvodu nedočerpání finančních 

prostředků.

RZ/20/0056

6926

Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. 

M. Horákové - plynový varný 

kotel, zvl. účet , org. 35652

3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 169 158,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení nového plynového 

kotle (objem 150 l) pro školní jídelnu z důvodu neopravitelnosti 

stávajícího.

RZ/20/0054

249 586,00

-

8534 ÚZ 13011 ochranné pomůcky 6171 Činnost místní správy 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

5390 ÚZ 13011 knihy 6171 Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

5391 ÚZ 13011 DHDM 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
100 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

5392 ÚZ 13011 materiál 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
50 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6299 ÚZ 13011 PHM 6171 Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

6073 ÚZ 13011 telekomunikace 6171 Činnost místní správy 5162
Služby elektronických 

komunikací
27 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

5393
ÚZ 13011 konzultační, 

poradenské a práv. sl.
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
40 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6005 ÚZ 13011 služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

5394 ÚZ 13011 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 70 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

6731 ÚZ 13011 věcné dary 6171 Činnost místní správy 5194 Věcné dary 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

1732
 DOTACE dle RMO - sociální 

služby
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-400 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru sociálních věcí na odbor 

městské zeleně a odpadového hospodářství  - akce zaměstnávání 

lidí bez domova.

RZ/20/0057

200 000,00

-

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 62 303,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění pojišťovny Generali Česká pojištovna a. s., za škody na 

          majetku města (služební vozidla Městské police Olomouc).

RZ/20/0056

62 303,00

6470 Zimní stadion - drobné opravy 3412
Ostatní sportovní 

činnost
5171 Opravy a udržování 661 986,00

Navýšení finančních prostředků - výměna plynového kotle, výměna 

čpavkových ventilů atd.  na zimním stadionu.
RZ/20/0058

9633

Videosystémy (brankové, 

režie) , časomíra, org. 36030 

(HC Olomouc)

3412
Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 838 014,00

Navýšení finančních prostředků - pořízení videosystému (brankové 

režie) a časomíry.
RZ/20/0058

2 500 000,00

-

2288 DHDM 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-57 233,00

Přesun finančních prostředků na pořízení a instalaci herního prvku

"PENDLTON  2" na dětské hřiště ul. Tř. Kosmonautů.
RZ/20/0054

1781
konzultace a autorský dozor 

akce Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
200 000,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení studie "Park Okružní "

a "Park malého prince". RZ/20/0054

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Inv.střed. : 20

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

7460
následná péče o výsadby u 

investičních akcí 
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 90 346,75

Navýšení finančních prostředků na OMZOH v rámci akcí: 

"Heyrovského - Arbesova, komunikace" (57 458,75 Kč)  a 

"Autobusová zastávka Domov seniorů, směr Hlavní nádraží"         

(32 888,-Kč) - vše na následnou pěstebnou péči.

RZ/20/0054

1783 služby 3729
Ostatní nakládání s 

odpady
5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00

Navýšení finančních prostředků na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství - akce zaměstnávání lidí bez domova.
RZ/20/0057

9004
Studie dětských hřišť a 

sportovišť, org. 5779
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
-200 000,00

Přesun  finančních prostředků  z důvodu pořízení studie "Park 

Okružní" a "Park malého prince".
RZ/20/0054

7165
Dětská hřiště - herní prvky, org. 

35729
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 57 233,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení a instalaci herního 

prvku "PENDLTON  2" na dětské hřiště ul. Tř. Kosmonautů. RZ/20/0054

490 346,75

-

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti 

ochrany památek a 

péče o kulturní dědictví

5171 Opravy a udržování 6 600,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění pojišťovny Generali Česká pojišťovna a. s.,za škodu na  

majetku města (poškozený podstavec sochy P. Marie pádem větve 

        na pozemku v k.ú. Chomoutov).

RZ/20/0056

9632 opravy a udržování 3639

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené

5171 Opravy a udržování 105 240,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění pojišťovny Generali Česká pojišťovna a. s., za škody na 

majetku města (poškozená střecha budovy po pádu stromu při 

        bouři a vichřici v ul. Černá cesta č. p. 145).

RZ/20/0056

111 840,00

-

9631
ÚZ 29030 MZe  pro ZOO 

Olomouc
3741

Ochrana druhů a 

stanovišť
5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

260 685,00 29030

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace MZe 

účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. na 

  zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

RZ/20/0056

9388

ÚZ 00670 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii 

Olomouc na projekt Dvořákova 

Olomouc

3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

440 000,00 00670

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc za účelem podpory mimořádných 

dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí.

RZ/20/0056

700 685,00

-

5398

odbor školství - vratky státních 

dotací poskytnutých v minulých 

rozpočtových obdobích

6402
Finanční vypořádání 

minulých let
2229

Ostatní přijaté vratky 

transferů
80 428,00

Vratka  dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ 

     Nedvědova Olomouc z důvodu nedočerpání finančních prostředků.
RZ/20/0056

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 62 303,00

Zapojení pojistných plnění Generali České pojišťovny a. s.  za 

             škody na majetku města ( vozidla MPO) .
RZ/20/0056

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 111 840,00

Zapojení pojistných plnění Generali pojišťovny a. s.  za škody na 

majetku města.

- 105 240,00 Kč - poškození střechy budovy po pádu stromu při 

bouřce a vichřici

- 6 600,00 Kč - poškození podstavce sochy P. Marie pádem větve  

       v k.ú. Chomoutov

RZ/20/0056

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace
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2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-26 664 396,00

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

- dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "ZŠ Gorkého -

vybudování odborných učeben, fond 152 (2 929 701,55 Kč)

- dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "ZŠ Holice -

vybudování odborných učeben, fond 161 (3 376 542,43 Kč). 

- dotace MŽP ČR, účelově určená na projekt Modernizace

varovného a informačního systému ochrany města Olomouce, fond

148 (10 833 152,02 Kč)

Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a

úhrady faktur proběhly v roce 2019. V roce 2020 se jedná se o

rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne

se pouze v cash-flow 

- dotace MPSV ČR, účelově určena na pokrytí výdajů v oblasti

sociálně právní ochrany dětí na rok 2020 (9 525 000,00 Kč); 

RZ/20/0056

7303

ÚZ 14004 MV ČR na 

zabezpečení akceschopnosti 

JPO II a JPO III

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

150 000,00 14004
Zapojení dotace MV ČR, účelově určené na zabezpečení 

   akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/20/0056

6906
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

4 493 266,00 13015

Zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 

  2020.

RZ/20/0056

9630
ÚZ 29030 MZe ČR na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

260 685,00 29030

Zapojení dotace  Ministerstva zemědělství určenou pro ZOO 

Olomouc p.o. . Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1.10.2017 do 

31.12.2018.

RZ/20/0056

5368

ÚZ 13011 MPSV ČR na výkon 

činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně 

právní ochrany dětí

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

10 945 000,00 13011

Zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v 

    oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020.

RZ/20/0056

9572

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Holice - 

vybudování odborných 

učeben"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 699 417,46 5 17016
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Holice - 

vybudování odborných učeben" fond 161.
RZ/20/0056

9573

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Holice - 

vybudování odborných 

učeben"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

99 965,74 1 17015
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Holice - 

vybudování odborných učeben" fond 161.
RZ/20/0056

9619

ÚZ 1075 17016 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Gorkého - 

vybudování odborných 

učeben"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

2 548 102,70 5 17016
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ 

Gorkého - vybudování odborných učeben" fond 152.
RZ/20/0056

9620

ÚZ 1071 17015 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Gorkého - 

vybudování odborných 

učeben"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

149 888,40 1 17015
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ 

Gorkého - vybudování odborných učeben" fond 152.
RZ/20/0056

9387
ÚZ 00670 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
440 000,00 00670

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc za účelem podpory mimořádných 

   dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí. Na akci 

"Dvořákova Olomouc".

RZ/20/0056

9284

ÚZ 1065 15974 MŽP ČR na 

projekt "Modernizace 

varovného informačního 

systému"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

10 833 152,02 5 15974

Zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Modernizace 

varovného informačního systému" fond 148.

   Výdaje byly uskutečněny v roce 2019 .

RZ/20/0056
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9380

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Holice - 

vybudování odborných 

učeben"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 489 539,27 5 17969
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Holice - 

vybudování odborných učeben" fond 161.
RZ/20/0056

9381

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Holice - 

vybudování odborných 

učeben"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

87 619,96 1 17968
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Holice - 

vybudování odborných učeben" fond 161.
RZ/20/0056

9461

ÚZ 1075 17969 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Gorkého - 

vybudování odborných 

učeben"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

218 837,65 5 17969
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ 

Gorkého - vybudování odborných učeben" fond 152.
RZ/20/0056

9462

ÚZ 1071 17968 MMR ČR na 

projekt "ZŠ Gorkého - 

vybudování odborných 

učeben"

4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

12 872,80 1 17968
Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ 

Gorkého - vybudování odborných učeben" fond 152.
RZ/20/0056

7 018 522,00

V Olomouci dne 14.5.2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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