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

-

1238 org. 2511 materiál 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
41 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic - zajištění  informačního a 

propagačního stánku, vybavení informační místnosti koordinátora stavby 8. 

května.

RZ/20/0089

41 000,00

-

9682 Pavelkova - autobusová zastávka 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
12 500,00

Navýšení finančních prostředků - dodávka a montáž odpadkových košů na 

akci "Pavelkova - autobusová zastávka.
RZ/20/0089

9681 Týneček - přechod pro pěší 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
1 500,00

Navýšení finančních prostředků - úhrada pamětní desky u akce "Týneček - 

přechod pro pěší".
RZ/20/0089

9677
ÚZ 00590  Týneček přechod pro pěší - II 

etapa, org 15628
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 2 049 334,54 00590

Posílení kapitálového výdaje je umožněno  zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na akci Týneček přechod pro pěší - II. 

etapa, fond 173.

RZ/20/0083

9673
ÚZ1071 17015 Cyklistická stezka Bystročice - 

Nedvězí
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5321 Neinvestiční transfery obcím 1 865,25 1 17015

Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace MMR ČR  účelově 

určené na projekt "Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí (část dotace pro  

obec Bystročice  partnera projektu dle vyúčtování).

RZ/20/0083

9672
ÚZ1075 17016 Cyklistická stezka Bystročice - 

Nedvězí
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5321 Neinvestiční transfery obcím 31 709,22 5 17016

Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace MMR ČR  účelově 

určené na projekt "Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí (část dotace pro  

obec Bystročice  partnera projektu dle vyúčtování).
RZ/20/0083

9671
ÚZ1071 17968 Cyklistická stezka Bystročice - 

Nedvězí, org 15905
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6341 Investiční dotace obcím 200 667,01 1 17968

Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace MMR ČR  účelově 

určené na projekt "Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí (část dotace pro  

obec Bystročice  partnera projektu dle vyúčtování).

RZ/20/0083

9670
ÚZ1075 17969 Cyklistická stezka Bystročice - 

Nedvězí, org 15905
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6341 Investiční dotace obcím 3 411 338,88 5 17969

Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace MMR ČR  účelově 

určené na projekt "Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí (část dotace pro  

obec Bystročice  partnera projektu dle vyúčtování).

RZ/20/0083

8967
ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny 

stravy, org. 15936
3141 Školní stravování 6121 Budovy, haly a stavby -187 097,00 Snížení finančních prostředků - akce je již dokončena. RZ/20/0089

8371 Pavelkova - autobusová zastávka, org. 15784 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00

Navýšení finančních prostředků - akce byla vysoutěžena za vyšší částku, 

než bylo předpokládáno v plánu. Dále je součástí přeložka CETIN, TDS, 

BOZP, AD atd.

RZ/20/0089

7667 Tramvajová trať 8. května, org. 15776 2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby 263 650,00
Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků 

z přefakturace za kovový odpad z akce"Tramvajová trať 8. kvěna.
RZ/20/0083

7622
Foerstrova ulice - koordinovaný tah 

křižovatek, SSZ, org. 15807
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -350 000,00

Snížení finančních prostředků - akce byla vysoutěžena za nižší částku, než 

bylo předpokládáno v plánu. Přesun finančních prostředků z odboru investic 

na odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.

RZ/20/0089

7408 náhrady soudních řízení a škod 6171 Činnost místní správy 5192 Poskytnuté náhrady 63 500,00

Navýšení finančních prostředků - úhrada soudního poplatku za žalobu o 

1.270.000,00 Kč s příslušenstvím proti společnosti GEMO a.s. související s 

realizovanou akcí "Rozvoj výstaviště Flora". RMO dne 11. 5. 2020 schválila 

podání žaloby .

RZ/20/0089

7043 Týneček - přechod pro pěší, org. 15628 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -1 500,00 Přesun finančních prostředků na provozní položku - úhrada pamětní desky. RZ/20/0089

7039
MŠ Svatoplukova 11 - stavební úpravy, org. 

15619
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 303 586,76

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků 

- pohledávka za nedodržení smluvních podmínek vůči firmě Rýmstav CZ 

spol. s r.o.  v rámci složené bankovní záruky.

RZ/20/0083

Prvek

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

6487
Protipovodňová opatření II. B - související 

investice, org. 14864
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -1 112 500,00

Přesun finančních prostředků - na základě aktualizovaného harmonogramu 

výstavby Povodí Moravy nedojde v letošním roce k takové prostavěnosti, 

jak bylo původně předpokládáno.

RZ/20/0089

5 788 554,66

-

9683
ÚZ 00590 Autobusová zastávka Domov 

důchodců, směr hlavní nádraží
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 190 650,87 00590

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením neinvestiční dotace 

Olomouckého kraje účelově určené na akci "Autobusová zastávka Domov 

důchodců, směr hlavní nádraží, fond 174.

RZ/20/0083

9648
Autobusová zastávka Domov seniorů, směr 

Hlavní nádraží 
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 232 289,77

Navýšení finančních protředků z důvodu oddělené evidence majetku 

(dotační titul fond 174).
RZ/20/0089

9646
Autobusová zastávka Domov seniorů, směr 

Hlavní nádraží, org. 16031
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -232 289,77

Přesun finančních protředků z důvodu oddělené evidence majetku (dotační 

titul fond 174).
RZ/20/0089

190 650,87

-

9667
ÚZ 00640 Olomoucký kraj na "Dětské 

dopravní hřiště Semafor"
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
5169 Nákup ostatních služeb 41 207,39 00640

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého 

kraje, účelově určené na akci "Dětské dopravní hřiště Semafor", fond 172
RZ/20/0083

9666
ÚZ 00640 Olomoucký kraj na "Dětské 

dopravní hřiště Semafor"
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
19 774,06 00640

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého 

    kraje, účelově určené na akci "Dětské dopravní hřiště Semafor", fond 172.
RZ/20/0083

60 981,45

-

8891
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5424

Náhrady mezd v době 

nemoci
1 942,25 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8890
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5424

Náhrady mezd v době 

nemoci
342,75 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8532
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
35 433,10 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8531
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
6 252,90 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8530
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

97 642,90 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8529
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

17 231,10 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8528
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

393 709,80 5 17018

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8527
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

69 478,20 1 17017

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované 

teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

1552 náhrady mezd v době nemoci 6171 Činnost místní správy 5424
Náhrady mezd v době 

nemoci
-2 285,00

Záměna vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI OA II";fond 151.
RZ/20/0083

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

Název inv.střediska : Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Mgr. Michal Urbášek, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
-41 686,00

Záměna vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI OA II";fond 151.
RZ/20/0083

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-114 874,00
Záměna vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI OA II";fond 151.
RZ/20/0083

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

-463 188,00

Záměna vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na projekt 

"Podpora řízení a koordinace ITI OA II";fond 151. RZ/20/0083

0,00

-

9675 Setkání partnerských měst a obcí V4 2191

Mezinárodní 

spolupráce v průmyslu, 

stavebnictví, obchodu a 

službách

5901 Nespecifikované rezervy 448 777,56

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace z 

Mezinárodního visegradskeho fondu na projekt "Setkání partnerských měst 

a obcí V4.

RZ/20/0083

448 777,56

-

9678 ZŠ Zeyerova - rekonstrukce elektroinstalace 3113 Základní školy 6351
Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
940 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Zeyerova na  částečnou úhradu 

výdajů za realizaci rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace - etapa B.
RZ/20/0089

9676
ZŠ Zeyerova - spojovací krček v objektu 

školy
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
148 301,00

Poskytnutí investičního příspěvku  ZŠ Zeyerova na zajištění zpracování 

projektové dokumentace  stavebních úprav spojovacího krčku základní 

školy.

RZ/20/0089

8256
org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova - ÚZ 

00510
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

25 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, 

účelově určené pro MŠ Zeyerova na projekt "Drobný život v půdě i ve 

  vzduchu".

RZ/20/0083

7016
ZŠ Stupkova - vybudování rampy u školní 

jídelny
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
174 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Stupkova z důvodu potřeby úhrady 

výdajů za vybudování rampy pro zajištění rozvozu stravy ze školní jídelny 

ZŠ Stupkova.

RZ/20/0089

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

57 414,52

Navýšení finanční prostředků - úhrada vratky dotace (Olomouckému kraji) 

z projektu MŠMT OP VVV od subjektu ZŠ a MŠ Gorkého z důvodu 

nedočerpání finančních prostředků.

RZ/20/0083

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
-1 501 772,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů  za  

pořízení učebních pomůcek pro žáky I. ročníků ZŠ šk.r. 2020/2021, 

zajištění výdajů  ZŠ a MŠ Nemilany spojených s náhradním pobytem žáků 

ZŠ Slavonín po dobu rekonstrukce objektu školy, ZŠ a MŠ Nedvědova 

spojených se zajištěním provozu školního bazénu a ZŠ Zeyerova na 

částečnou úhradu rekonstrukce elektroinstalace.

RZ/20/0089

1396 org. 500 stř. rozvozu stravy  nájemné 3141 Školní stravování 5164 Nájemné -37 000,00

Přesun finančních prostředků rozpočtu odd. středisko rozvozu stravy 

odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s rozvozem stravy 

v FZŠ a MŠ Holečkova a ZŠ Stupkova.

RZ/20/0089

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156 Pohonné hmoty a maziva -268 000,00

Přesun finančních prostředků rozpočtu odd. středisko rozvozu stravy 

odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s rozvozem stravy 

v FZŠ a MŠ Holečkova a ZŠ Stupkova.

RZ/20/0089

1391 org. 500 stř. rozvozu stravy  nákup mat. 3141 Školní stravování 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-67 000,00

Přesun finančních prostředků rozpočtu odd. středisko rozvozu stravy 

odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s rozvozem stravy 

v FZŠ a MŠ Holečkova a ZŠ Stupkova.

RZ/20/0089

1385 org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

93 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  ZŠ a MŠ Nemilany z důvodu potřeby 

krytí výdajů za přestěhování vybavení, vymalování a úklid vstupních prostor 

ZŠ Přichystalova, tj. školy, která je určena k náhradnímu pobytu žáků ZŠ 

Slavonín po dobu rekonstrukce objektu této školy.

RZ/20/0089

1380 org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

198 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova z důvodu potřeby 

úhrady výdajů za opravu a zpevnění příjezdové cesty pro dovoz stravy pro 

MŠ Holečkova.

RZ/20/0089

Název inv.střediska : Oddělení vnějších vztahů 

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

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1377 org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

218 772,00
Navýšení neinvestičního příspěvku  ZŠ a MŠ Nedvědova z důvodu potřeby 

zajištění mzdových nákladů provozního pracovníka bazénu školy.
RZ/20/0089

1370 org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-148 301,00

Snížení neinvestičnícho příspěvku ZŠ Zeyerova z důvodu potřeby krytí 

výdaje investičního charakteru, tj. zpracování projektové dokumentace 

stavebních úprav spojovacího krčku ZŠ Zeyerova.

RZ/20/0089

1349 knihy 6171 Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 250 000,00

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění 

výdajů za pořízení základních učebních pomůcek pro žáky I. ročníku 

základních škol  šk. roku 2020/202l (tzv. pastelkovné).

RZ/20/0089

82 414,52

-

9690
Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova 

– protipožární systém, org. 36036
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

6122 Stroje, přístroje a zařízení 40 000,00
Přesun finančních prostředků na protipožární systém pro Domov pro ženy a 

matky s dětmi - Holečkova.
RZ/20/0089

8125
ÚZ 14032 PPK - online poradna centra 

PRVoK - rizikové chování na internetu
4379

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální prevence

5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, 

účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci Programu 

   prevence kriminality na rok 2020.

RZ/20/0083

3974 ÚZ 13305 Noclehárna služby 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb 356 000,00 13305

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého 

kraje, účelově určené na zajištění sociálních služeb v roce ( 2. splátka) 

    2020.

RZ/20/0083

471 000,00

-

4415 PPK projekt Rozšíření MKDS 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-500 000,00

Přesun finančních prostředků (podíl SMOL) z programu Prevence 

kriminality na investiční položku - stroje, přístroje, zařízení na projekt  

"Nové kamerové body a doplnění stávajících otočných kamer".

RZ/20/0089

2106
PPK Městská policie - rozšíření stacionárního 

kamerového systému, org. 30952
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00

Navýšení finančních prostředků (podíl SMOL) z programu Prevence 

kriminality na investiční položku - stroje, přístroje, zařízení na projekt  

"Nové kamerové body a doplnění stávajících otočných kamer".

RZ/20/0089

0,00

-

8997
Protipovodňová opatření III. etapa, org. 

25981
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
-750 000,00

Přesun finančních prostředků - technická pomoc a studie dle aktuálních 

požadavků a úkolů.
RZ/20/0089

8901 Konzultační, poradenské a právní služby 3636 Územní rozvoj 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
750 000,00

Navýšení finančních prostředků - technická pomoc a studie dle aktuálních 

požadavků a úkolů.
RZ/20/0089

0,00

-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -102 000,00

Přesun finančních prostředků v rámci estetizace - mobilní zařízení pro 

pořádání akcí v KMČ č. 8 Lošov (62 000Kč), Studie zeleně před ZŠ 

Gorkého, KMČ č.19 Pavlovičky (40 000Kč).

RZ/20/0089

1326 KMČ nákup služeb 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00

Navýšení finančních prostředků - Mobilní zařízení pro pořádání akcí v KMČ 

č. 8 Lošov. RZ/20/0089

-40 000,00

4655
 INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu (výstavba 

a rekonstrukce sportovních zařízení)
3419

Ostatní sportovní 

činnost
6901 Rezervy kapitálových výdajů -1 620 000,00 Přesun finančních prostředků na dotace sport. RZ/20/0090

1298  DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
1 802 000,00 Navýšení položky dotace sport. RZ/20/0090

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Bc. Horňáková Daniela, vedoucí oddělení městských částí a detašovaných pracovišť

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu na přípravu externí zakázky na provozovatele Plaveckého 

stadionu.

RZ/20/0089

1287 nákup služeb 3419
Ostatní sportovní 

činnost
5169 Nákup ostatních služeb -182 000,00 Přesun finančních prostředků na dotace sport. RZ/20/0090

1223
Sdružení CR  Střední  Moravy - členský 

příspěvek
2143 Cestovní ruch 5229

Ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným 

organizacím

-49 000,00
Přesun finančních prostředků na reklamní kampaň, zajištění jednotného 

ošacení.
RZ/20/0089

1228 ost. nákupy 2191

Mezinárodní 

spolupráce v průmyslu, 

stavebnictví, obchodu a 

službách

5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
25 000,00 Zajištění jednotného ošacení pracovníků odboru. RZ/20/0089

1216 nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Navýšení finančních prostředků na služby na reklamní kampaň. RZ/20/0089

350 000,00

-

7460 následná péče o výsadby u investičních akcí 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 82 597,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství - vegetační úpravy a první rok následné péče u 

akce Švýcarské nábřeží - opěrná zeď.

RZ/20/0089

1781 konzultace a autorský dozor akce Olomouc 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
40 000,00

Navýšení finančních prostředků - Studie zeleně před ZŠ Gorkého, KMČ č. 

19 Pavlovičky. RZ/20/0089

122 597,00

-

9632 opravy a udržování 3639

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené

5171 Opravy a udržování 63 000,00
Navýšení finančních prostředků na úhradu za opravu střechy v k.ú. 

Klášterní Hradisko.
RZ/20/0089

3883 demolice staveb 3639 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 690 000,00 Navýšení finančních prostředků na úhradu demolice v objektu Letního kina. RZ/20/0089

3249 zeleň - služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb -40 000,00 Přesun finančních prostředků na úhradu demolice v objektu Letního kina. RZ/20/0089

1855 GP, zaměření - služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -63 000,00
Přesun finančních prostředků na úhradu za opravu střechy v k.ú. Klášterní 

Hradisko.
RZ/20/0089

1829 Opravy a udržování břehů, náhonů, nádrží 2333
Úpravy drobných 

vodních toků
5171 Opravy a udržování -650 000,00 Přesun finančních prostředků na úhradu demolice v objektu Letního kina. RZ/20/0089

0,00

-

9686 Nafukovací člun, org. 36034 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 75 100,00

Přesun finančních prostředků z položky DDHM na pořízení nafukovacího 

člunu pro JSDH SMOl.
RZ/20/0089

1938 Zpracování dat - monitorig městského klimatu 6171 Činnost místní správy 5168

Zpracování dat a služby 

související s informačními a 

komunikačními 

technologiemi

-20 000,00
Přesun finančních prostředků na odbor sociálních služeb na protipožární 

systém pro Domov pro ženy a matky s dětmi - Holečkova.
RZ/20/0089

1937
Konzultace - posudky a výstupy region. 

meteorologie, analýza rizik, právní služby
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
-20 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor sociálních služeb na protipožární 

systém pro Domov pro ženy a matky s dětmi - Holečkova.
RZ/20/0089

1936 PHM 6171 Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva -40 000,00
Přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku PHM 

ochrany obyvatel pro služební účely.
RZ/20/0089

1911 DHDM 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-75 100,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku stroje, přístroje a 

zařízení na pořízení nafukovacího člunu pro JSDH SMOl.
RZ/20/0089

1891 PHM 5212 Ochrana obyvatelstva 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00
Přesun finančních prostředků  dle reálného vývoje čerpání na položce pro 

služební účely.
RZ/20/0089

-40 000,00

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 
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-

8792
ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5901

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
87 034,53 5 17018

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR, účelově 

určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální 

investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

8791
ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI OA - II."
6171 Činnost místní správy 5901

Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené.
15 359,03 1 17017

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR, účelově 

určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální 

  investice Olomoucké aglomerace II", fond 151.

RZ/20/0083

102 393,56

-

9680
ČOV Lošov - měření a vypouštění odpadních 

vod, org. 16016
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 230 000,00 Navýšení finančních prostředků - celkové náklady na stavbu ČOV Lošov. RZ/20/0089

9435
Tramvajová trať II. epata - Nové Sady – 

Povel, org. 15161
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -2 900 000,00
Snížení finančních prostředků - došlo k posunu realizace akce.

.
RZ/20/0089

9434 Tramvajová trať 8. května, org. 15776 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00

Navýšení finančních prostředků - v souvislosti s realizací akce vznikly 

vícepráce souvisejísí s kanalizací na základě požadavků správce sítí 

MOVO (kanalizace, vodovod, přípojky). RZ/20/0089

9418
ČOV Lošov - měření vypouštění odpadních 

vod, org. 26016
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -50 000,00 Přesun finanční prostředků z přípravy akce na realizaci akce. RZ/20/0089

8954
Jiráskova - rekonstrukce stoky GVC a GV, 

org. 15707
2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

6121 Budovy, haly a stavby -180 000,00
Snížení finančních prostředků - akce dokončena.

RZ/20/0089

0,00

-

8775
ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro Moravskou 

filharmonii Olomouc
3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

3 000 000,00 00610

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na celoroční uměleckou činnost v roce 

2020..

RZ/20/0083

6106
ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na "Mezinárodní 

varhanní festival"
3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

130 000,00 34070

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK ČR, 

účelově určené pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt "Mezinárodní 

     varhanní festival Olomouc".

RZ/20/0083

3612 ÚZ 34352 MK ČR pro Moravskou filharmonii 3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

3 900 000,00 34352
Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením neinvestiční 

  dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou činnost v roce 2020.
RZ/20/0083

7 030 000,00

-

9674 Setkání partnerských měst a obcí V4 4152

Neinvestiční přijaté transfery 

od mezinárodních institucí a 

některých cizích orgánů a 

právnických osob

448 777,56
Zapojení dotace z Mezinárodního visegradského fondu účelově určené na 

projekt "Setkání partnerských měst  a obcí V4".
RZ/20/0083

9665
ÚZ 00590 Olomoucký kraj na akci "Týneček 

přechod pro pěší - II. etapa"
4222

Investiční přijaté transfery od 

krajů
2 049 334,54 00590

Zapojení investiční dotace Olomouckého kraje účelově určené na akci 

Týneček přechod pro pěší - II. etapa, fond 173.
RZ/20/0083

9664
ÚZ 00590 Olomoucký kraj na Autobusová 

zastávka Domov důchodců, směr hl. nádraží
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
190 650,87 00590

Zapojení neinvestiční dotace Olomouckého kraje účelově určené na akci 

  "Autobusová zastávka Domov důchodců, směr hlavní nádraží, fond 174.
RZ/20/0083

9663
ÚZ 00640 Olomoucký kraj na Dětské 

dopravní hřiště Semafor
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
60 981,45 00640

Zapojení neinvestiční dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

částečnou úhradu výdajů na akci " Dětské dopravní hřiště Semafor",              

   fond 172.

RZ/20/0083

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 
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9657
ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí"
4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

380 035,30 1 17968
Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na projekt "Cyklistická stezka 

Bystročice - Nedvězí, fond 159.
RZ/20/0083

9656
ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí"
4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

6 460 600,07 5 17969
Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na projekt "Cyklistická stezka 

Bystročice - Nedvězí, fond 159.
RZ/20/0083

9655
ÚZ 1071 17015 MMR ČR na projekt 

"Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

1 865,25 1 17015
Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na projekt "Cyklistická stezka 

Bystročice - Nedvězí, fond 159.
RZ/20/0083

9654
ÚZ 1075 17016 MMR ČR na projekt 

"Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí "
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

31 709,22 5 17016
Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na projekt "Cyklistická stezka 

Bystročice - Nedvězí, fond 159.
RZ/20/0083

9639
Odbor investic - Tramvajová trať 8.května 

(kovový odpad - šrot)
2271 Ostatní dráhy 2310

Příjmy z prodeje 

krátkodobého a drobného 

dlouhodobého majetku

263 650,00
Zapojení finančních prostředků (přefakturace) za kovový odpad z akce 

"Tramvajová trať 8. května".
RZ/20/0083

8782

ÚZ 1095 17018 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI Olomoucká 

aglomerace II."

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

615 762,58 5 17018

Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Podpora 

řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké 

aglomerace II"( fond 151).

RZ/20/0083

8781

ÚZ 1091 17017 MMR ČR na projekt "Podpora 

řízení a koordinace ITI Olomoucká 

aglomerace II."

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

108 663,98 1 17017

Zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Podpora 

řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké 

aglomerace II"( fond 151).

RZ/20/0083

8767
ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro Moravské 

divadlo a Moravskou filharmonii
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
3 000 000,00 00610

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravskou 

filharmonii Olomouc na částečnou úhradu výdajů na uměleckou celoroční  

  činnost v roce 2020.

RZ/20/0083

8122
ÚZ 14032 MV ČR na realizaci projektů 

Programu prevence kriminality
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

75 000,00 14032
Zapojení dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů v rámci 

   Programu prevence kriminality na rok 2020.
RZ/20/0083

7412

ÚZ 00510 Olomoucký kraj na "Program na 

podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Ol. kraji"

4122
Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
25 000,00 00510

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro MŠ Zeyerova na 

   projekt "Drobný život v půdě i ve vzduchu".
RZ/20/0083

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění 

sociálních služeb
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
356 000,00 13305

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních 

   služeb na území Olomouckého kraje (2. splátka) v roce 2020.
RZ/20/0083

5398

odbor školství - vratky státních dotací 

poskytnutých v minulých rozpočtových 

obdobích

6402
Finanční vypořádání 

minulých let
2229

Ostatní přijaté vratky 

transferů
57 414,52

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

důvodu nedočerpání finančních prostředků.
RZ/20/0083

4736
Pokuta odboru investic - od 6/2013 hromadný 

prvek pro všechny pokuty OI
3636 Územní rozvoj 2212

Sankční platby přijaté od 

jiných subjektů
303 586,76

Zapojení finančních prostředků - uplatněná pohledávka za nedodržení 

smluvních podmínek vůči firmě Rýmstav CZ spol. s r.o.  v rámci složené 

bankovní záruky (akce MŠ Svatoplukova 11- stavební úpravy).

RZ/20/0083

4418
ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na "Mezinárodní 

varhanní festival"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

130 000,00 34070
Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii 

  Olomouc na projekt "Mezinárodní varhanní festival Olomouc".
RZ/20/0083

3609
ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské divadlo a 

Moravskou filharmonii
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

3 900 000,00 34352
Zapojení neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené pro  Moravské 

  divadlo Olomouc na vlastní uměleckou činnost v roce 2020.
RZ/20/0083

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-3 850 662,48

Úprava  očekávaných dotací zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

- dotace  MMR ČR, účelově určená na projekt "Cyklistická stezka 

Bystročice - Nedvězí", fond 159 ( 3 228 629,48Kč).  

b) dotace  MMR ČR, účelově určená na projekt "Podpora řízení a 

koordinace ITI Olomoucké aglomerace II, fond   (622 033,00Kč) - záměna 

části dotace - mzdy.

RZ/20/0083

14 608 369,62

V Olomouci dne 15.7.2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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