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-

1856 org. 10562 opravy a údržba komunikací 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 381 801,82

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků TSMO, a. s. - vyúčtování zimní  posypové služby 

(Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb).

RZ/20/0067

2301 KIDSOK dopr. obslužnost DPMO, a.s. 2295
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -1 868 240,00

Přesun finančních prostředků na akci "Náves Svobody - oprava 

vozovky, I.etapa".
RZ/20/0069

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 1 868 240,00
Navýšení finančních prostředků na akci "Náves Svobody - oprava 

vozovky, I.etapa".
RZ/20/0069

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5171 Opravy a udržování -1 435 759,92

Přesun finančních prostředků z důvodu samostatné evidence         

v majetku.
RZ/20/0069

9646
Autobusová zastávka Domov seniorů, směr 

Hlavní nádraží, org. 16031
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 232 289,77 Navýšení položky z důvodu samostatné evidence v majetku. RZ/20/0069

9647

Autobusová zastávka Domov seniorů, směr 

Hlavní nádraží (elektronický označník), org. 

36031

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6122 Stroje, přístroje a zařízení 805 454,11 Navýšení položky z důvodu samostatné evidence v majetku. RZ/20/0069

9648
Autobusová zastávka Domov seniorů, směr 

Hlavní nádraží 
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 398 016,04 Navýšení položky z důvodu samostatné evidence v majetku. RZ/20/0069

381 801,82

-

1130
správní poplatky - celý MMOl (nepatří poplatky 

obci nebo kraji)
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5362

Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu
10 300,00

Navýšení finančních prostředků z oddělení vnějších vztahů z 

důvodu úhrady celního poplatku firmě FedEx v souvislosti s přijetím 

daru (ochranné chirurgické masky) od partnerského města 

Kunming z Číny.

RZ/20/0079

9112
vratky domněle neoprávněně použitých dotací 

zpět poskytovateli
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5904

Převody domněle neoprávněně 

použitých dotací zpět poskytovateli
1 715,00

Navýšení finančních prostředků z odboru kancelář tajemníka z 

důvodu vratky účelové dotace z roku 2019 (ÚZ 98018 - výdaje na 

úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů) na 

základě výzvy z Ministerstva financí ČR ze dne 25.5.2020 - 

nezohledněna změna v počtu budov k 31.12.2019.

RZ/20/0071

12 015,00

Prvek

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 8. 6. 2020 rozpočtové změny roku 2020. 

1



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

-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

-121 964,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Přerov a města 

Uničov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

  výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

1515 org. 2490 Europe Direct platy zam. 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

103 908,76

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků 

Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit 

  projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).

RZ/20/0067

1515 org. 2490 Europe Direct platy zam. 6171
Činnost místní 

správy
5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

3 591,24

Navýšení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 

2019 (víceletý projekt - Europe Direct) na mzdy (Evropská komise - 

Europe Direct).

RZ/20/0069

1524 ost. osob. výdaje 6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje -1 715,00

Přesun finančních prostředků na ekonomický odbor z důvodu 

vratky účelové dotace z roku 2019 (ÚZ 98018 - výdaje na úhradu 

za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů) na základě 

výzvy z Ministerstva financí ČR ze dne 25.5.2020 - nezohledněna 

změna v počtu budov k 31.12.2019.

RZ/20/0071

1525 org. 2490 Europe Direct ost. osob. výdaje 6171
Činnost místní 

správy
5021 Ostatní osobní výdaje 14 700,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků 

Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit 

  projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).

RZ/20/0067

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-20 492,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Přerov a města 

Uničov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

1530 org. 2490 Europe Direct poj. na soc. zab. 6171
Činnost místní 

správy
5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

30 306,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků 

Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit 

  projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).

RZ/20/0067

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171
Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
-20 162,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Přerov a města 

Uničov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

1541
org. 2490 Europe Direct pov. poj. na veř. zdrav. 

poj.
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
10 998,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením prostředků 

Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit 

  projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23).

RZ/20/0067

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

121 964,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a Uničov  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

  realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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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

20 492,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a Uničov  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

8199
Výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - zdrav. poj. 
6171

Činnost místní 

správy
5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
20 162,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a Uničov  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

161 789,00

-

1004 cestovné 2191

Mezinárodní 

spolupráce v 

průmyslu, 

stavebnictví, 

obchodu a službách

5173 Cestovné -10 300,00

Přesun finančních prostředků z oddělení vnějších vztahů na odbor 

ekonomický z důvodu úhrady celního poplatku firmě FedEx v 

souvislosti s přijetím daru (ochranné chirurgické masky) od 

partnerského města Kunming z Číny.

RZ/20/0079

-10 300,00

-

1363 org. 1480 neinv. přísp. MŠ Wolkerova 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-200 000,00

Snížení neinvestičního příspěvku MŠ Wolkerova z důvodu krytí 

výdaje investičního charakteru - zajištění rekonstrukce výtahu na 

stravu v MŠ Mozartova 22.

RZ/20/0069

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Ostatní neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené.
-70 180,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění 

investičních výdajů odboru školství rozpočtově nekrytých.
RZ/20/0069

6078
MŠ Wolkerova - rekonstrukce výtahu MŠ 

Mozartova 22
3111 Mateřské školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
200 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Wolkerova na  zajištění 

rekonstrukce výtahu stravy v MŠ Mozartova 22.
RZ/20/0069

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
23 632,00

Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ 

Nemilany z důvodu nedočerpání finančních prostředků.
RZ/20/0067

8325 Skartovací stroj,, org. 35865 6171
Činnost místní 

správy
6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 180,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení skartovacího stroje pro 

potřeby odboru školství.
RZ/20/0069

23 632,00

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Oddělení vnějších vztahů 

Mgr. Podlipská Zdeňka, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů

Název inv.střediska : Odbor školství
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-

3974 ÚZ 13305 Noclehárna služby 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb 534 000,00 13305

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb 

       v roce 2020.

RZ/20/0067

534 000,00

-

1620 DHDM 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 984,00

Navýšení finančních prostředků z hromadné položky dotace v 

oblasti ochrany obyvatel  z odboru ochrany - nákup dvou kusů 

automatických defiblirátorů AED ME PAD do služebních vozidel 

(výjezdové a sanitní vozidlo MPO)

RZ/20/0080

1633 opravy 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
5171 Opravy a udržování 37 370,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného 

plnění Kooperativy pojišťovny a.s. na majetku města (vozidlo 

MPO).

RZ/20/0067

87 354,00

-

1204

org. 250   DOTACE zpřístupnění kostelů v 

turistické sezóně transfery církvím a 

náboženským společnostem

2141 Vnitřní obchod 5223
Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
-45 000,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé příjemce  - dotace 

průvodcovská činnost.
RZ/20/0080

1221   DOTACE v oblasti CR 2143 Cestovní ruch 5221

Neinvestiční transfery fundacím, 

ústavům a obecně prospěšným 

společnostem

-280 645,00
Přesun finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

subjektům  - dotace cestovní ruch.
RZ/20/0080

7200 Hanácký mužský sbor Rovina, z. s. 2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 Hanácký mužský sbor Rovina, z. s. - folklorní vystoupení. RZ/20/0080

7742 Hanácký folklorní spolek 2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 Hanácký folklorní spolek - folklorní léto. RZ/20/0080

8015

org. 250  Náboženská obec Církve 

Československé husitské v Olomouci - Husův 

sbor

2141 Vnitřní obchod 5223
Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
45 000,00

Náboženská obec Církve Československé husitské v Olomouci - 

Husův sbor - průvodcovská činnost.
RZ/20/0080

8120
ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ 

REPUBLIKY, z. s.
2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. - 

akce.
RZ/20/0080

8489 org. 2490 Europe Direct - Evropská komise 2141 Vnitřní obchod 5901
Ostatní neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené.
-3 591,24

Přesun finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2019 

(víceletý projekt - Europe Direct) na mzdy (Evropská komise - 

Europe Direct).

RZ/20/0069

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

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 : Odbor sociálních věcí 
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8600 Člověk a Víra, z.s. 2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 645,00 Člověk a Víra, z.s. - výstava. RZ/20/0080

9052 ULTREIA, z. s. 2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 ULTREIA, z. s. - informační leták. RZ/20/0080

9055 FT Technologie, a. s. 2143 Cestovní ruch 5213

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-právnickým 

osobám

30 000,00 FT Technologie, a. s. - konference. RZ/20/0080

9509 Luboš Černohouz, f. o. 2143 Cestovní ruch 5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-fyzickým 

osobám

20 000,00 Luboš Černohouz, f. o. - akce. RZ/20/0080

9554 Spolek Kováři Olomouckého kraje 2143 Cestovní ruch 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 Spolek Kováři Olomouckého kraje - setkání kovářů. RZ/20/0080

9645 ÚZ 34001 Sloup Nejsvětější trojice 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 224 000,00 34001
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené na projekt "Čestný sloup Nejsvětější Trojice".
RZ/20/0067

9662 Sirius Films s.r.o. 2143 Cestovní ruch 5213

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-právnickým 

osobám

15 000,00 Sirius Films s.r.o. - činnost. RZ/20/0080

220 408,76

-

1881 org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů 3722
Sběr a svoz 

komunálních odpadů
5169 Nákup ostatních služeb 110 598,51

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků TSMO, a. s. - vyúčtování zimní  posypové služby 

(Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb).

RZ/20/0067

1883 org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 189 401,49

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků TSMO, a. s. - vyúčtování zimní  posypové služby 

   (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb).

RZ/20/0067

1802
 DOTACE - celková položka - oblast tvorby a 

ochrany ŽP
3799

Ostatní ekologické 

záležitosti
5222 Neinvestiční transfery spolkům -358 000,00

Přesun finančních prostředků  na jednotlivé příjemnce -  dotace v 

oblasti tvorba a ochrana životního prostředí.
RZ/20/0080

5145 TYTO, z. s. 3792
Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 32 000,00

Ochrana a podpora v geofondu  sov a dravých ptáků v lesích 

SMOl.
RZ/20/0080

5146 Dům dětí a mládeže Olomouc 3792
Ekologická výchova 

a osvěta
5339

Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
6 000,00 Výstava "Příroda Olomoucka". RZ/20/0080

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
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5148 Spolek pro Holický les 3792
Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 36 000,00 Propagace a úklid Holického lesa 2020. RZ/20/0080

5151
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Olomouc
3792

Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 32 000,00 Hanácká včela 2020. RZ/20/0080

5153
SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody 

střední Moravy, z. s. 
3792

Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 128 000,00

Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy v 

Olomouci.
RZ/20/0080

5915
VIADUA - spolek pro ochranu a obnovu přírody a 

krajiny
3792

Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. RZ/20/0080

9498 Olomoucká dílna, z. s. 3792
Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 Olomoucká dílna Zero Waste. RZ/20/0080

9499 Setkání - já a ty, z. s. 3792
Ekologická výchova 

a osvěta
5222 Neinvestiční transfery spolkům 24 000,00 Příměstký tábor "Celý den v přírodě". RZ/20/0080

300 000,00

-

5752  DOTACE - celková položka 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům -447 984,00

Přesun finančních prostředků z hromadné položky - dotace v 

oblasti ochrany obyvatel jednotlivým žadatelům.
RZ/20/0080

5846 Sbor dobrovolných hasičů Droždín 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 66 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Droždín - celoroční činnost sportovního 

družstva žen, hasičský letní tábor pro mladé hasiče z hanáckého 

okrsku.

RZ/20/0080

5847 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Topolany 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Topolany - podpora v 

celoroční činnosti soutěžních družstev SDH.
RZ/20/0080

5848 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Černovír 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 65 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Černovír - celoroční činnost 

mladých hasičů a sportovních družstev, oslavy 80. výročí založení 

SDH.

RZ/20/0080

5849 SH ČMS Hanácký okrsek 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00

SH ČMS Hanácký okrsek - účast na mezinárodní soutěži s 

historickou technikou v Bratislavě Rusovcích.
RZ/20/0080

5850 SH ČMS Okresní sdružení hasičů Olomouc 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Olomouc - celoroční podpora 

sdružení hasičů, materiální zabezpečení.
RZ/20/0080

6110 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - město 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - město - obnova, doplnění 

výstrojních součástek.
RZ/20/0080

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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Název § Název paragrafu Položka Název  položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Záz. pol.Prvek

6111 Sbor dobrovolných hasičů Chválkovice 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Chválkovice - podpora sportovního 

družstva mužů, žen a mladých hasičů, materiální prostředky a 

pomůcky.

RZ/20/0080

6112 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice - nákup soutěžního 

čerpadla pro družstvo mužů, žen a mládeže.
RZ/20/0080

6113 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Radíkov 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Radíkov - nákup závodní 

stříkačky  pro sportovní tým.
RZ/20/0080

6114 Sbor dobrovolných hasičů Lošov 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 Sbor dobrovolných hasičů Lošov - podpora sportovního družstva. RZ/20/0080

8561 MIROSLAV VYSOUDIL, f. o. 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-fyzickým 

osobám

15 000,00

MIROSLAV VYSOUDIL, f. o. - na udržitelnost funkčnosti MESSO 

(Meteorologická staniční síť Olomouc) a podpora MEMWACS 

(Meteorologický metropolitní varovný a sledovací systém).

RZ/20/0080

-49 984,00

-

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a 

veřejný pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 37 370,00

Zapojení pojistného plnění Kooperativy pojišťovny a. s., za škodu    

v majetku města (vozidlo MPO).
RZ/20/0067

2454
vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy 

RWE apod.
6171

Činnost místní 

správy
2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady
681 801,82

Zapojení finančních prostředků TSMO, a. s. - vyúčtování zimní  

posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných 

služeb).

RZ/20/0067

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané dotační 

tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
-162 618,00

Úprava položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle 

zákona o rozpočtové skladbě: 

- dotace města Přerov (128 613,00 Kč) a města Uničov                 

(34 005,00 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 

nástroje ITI, fond 145

RZ/20/0067

2488
 výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný okres
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 128 613,00

Zapojení finančních prostředků  města Přerov na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

    souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067 024

3351 org. 2490 EUROPE DIRECT - provozní grant 2141 Vnitřní obchod 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady
159 912,76

Zapojení prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány 

na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet,        

  fond 23).

RZ/20/0067

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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5398
odbor školství - vratky státních dotací 

poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
6402

Finanční vypořádání 

minulých let
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 23 632,00

Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ 

Nemilany z důvodu nedočerpání finančních prostředků.
RZ/20/0067

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění sociálních 

služeb
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 534 000,00 13305

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

  sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2020.
RZ/20/0067

7376
ÚZ 34001 MK ČR na projekt "Sloup Nejsvětější 

trojice" 
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
224 000,00 34001

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené na projekt "Čestný sloup 

Nejsvětější Trojice".
RZ/20/0067

8394

 výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA (VPS), stejný 

okres

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 34 005,00

Zapojení finančních prostředků  města Uničov na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

    souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0067

1 660 716,58

V Olomouci dne 16. 6. 2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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