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

-

1239 org. 2511 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -200 000,00
Přesun finančních prostředků na kofinancování projektu: „Přístavba 

budovy sokolovny TJ Sokol Olomouc – Chválkovice – 3. etapa“.
RZ/20/0100

-200 000,00

-

9710
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy 
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
494 500,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Svatý Kopeček.
RZ/20/0095

9709
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy, org. 35951
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40 500,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Svatý Kopeček.
RZ/20/0095

9708 ZŠ Holečkova - odborné učebny 3113 Základní školy 5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
850 000,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Holečkova - odborné učebny (nábytek s hodnotou 

pod 40.000,- Kč).

RZ/20/0095

9707 ZŠ Holečkova - odborné učebny, org. 35950 3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 330 000,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Holečkova - odborné učebny (vzduchotechnika, 

nábytek do učeben).

RZ/20/0095

9705

ÚZ 00535 Olomouc cyklostezky 2020 - 

Jantarová stezka, Hodolanská - Libušina 1. 

část org. 15572

2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 1 464 231,74 00535

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje účelově určené na  projekt "Olomouc cyklostezky 

   2020 - Jantarová stezka", fond 175.

RZ/20/0093

9425 ZŠ Holečkova - odborné učebny, org. 15950 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -1 180 000,00
Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Holečkova - odborné učebny.
RZ/20/0095

9424
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy, org. 15951                
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -535 000,00

Přesun finančních prostředků na jednotlivé položky dle rozpočtové 

skladby u akce ZŠ Svatý Kopeček.
RZ/20/0095

9409
Florykova, Vahalíkova - rekonstrukce 

komunikace a IS, org. 26013
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -126 500,00

Přesun finančních prostředků - v letošním roce nebude celá PD 

zpracována a proplacena - probíhá výběr zhotovitele na PD.
RZ/20/0095

8972 Andělská - zahrádkářská kolonie, org. 25961 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby 126 500,00

Navýšení finančních prostředků - úhrada 50 % oprávněných nákladů 

společnosti ČEZ jako záloha na připojení.
RZ/20/0095

8967
ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny 

stravy, org. 15936
3141 Školní stravování 6121 Budovy, haly a stavby -122 500,00 Přesun finančních prostředků - akce je již dokončena. RZ/20/0095

7408 náhrady soudních řízení a škod 6171 Činnost místní správy 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00
Navýšení finančních prostředků - náklady řízení spojené s pokutou 

týkající se akce Radnice - věž.
RZ/20/0095

6568
ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy, org. 

25617
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00

Navýšení finančních prostředků - uzavření smlouvy na projektovou 

dokumentaci.
RZ/20/0100

6044 úhrady sankcí jiným rozpočtům 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5363

Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům
52 000,00

Navýšení finančních prostředků - úhrada pokuty vystavenou 

Magistrátem města Přerova za nedodržení podmínky stanovené 

stavebním povolením u akce Radnice - věž.

RZ/20/0095

3292
Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - 

Povel, org. 15161
2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby -500 000,00 Přesun finančních prostředků - došlo k posunu realizace akce. RZ/20/0100

1 394 731,74

-

1142 nákup služeb 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5169 Nákup ostatních služeb 86 515,00

Navýšení finančních prostředků z oddělení KMČ a detašovaných 

pracovišť - zhotovení dopravního značení pro KMČ č. 2 Droždín.
RZ/20/0095

86 515,00

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

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územího rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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-

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -873 000,00

Přesun finančích prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

(ekonomický odbor) na obnovu stromořadí městské třídy Masarykova 

(výsadba aleje), doplatek kupní ceny při směně pozemků se společností 

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

RZ/20/0100

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy 2 495 000,00

Navýšení Rezervy k dispozici RMO/ZMO - úspora SNO, a.s. z 

hospodářské činnosti (dodatečný odvod).
RZ/20/0097

1 622 000,00

-

8199

Výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA (VPS) - zdrav. 

poj. 

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

8 729,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Prostějov a města Konice na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

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

26 187,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Prostějov a města Konice na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

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

104 389,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Prostějov a města Konice na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

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

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

-8 729,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov a města Konice 

na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

-26 187,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov a města Konice 

na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

-104 389,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov a města Konice 

na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

   souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

0,00

-

8780
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského 

(Sv. Kopeček) - ÚZ 00510
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

25 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, 

účelově určené pro Základní a mateřskou školu Olomouc Dvorského na 

částečnou úhradu výdajů na projekt "O krok dál v zahradě, o krok dál v 

   globálním myšlení".

RZ/20/0093

7016
ZŠ Stupkova - vybudování rampy u školní 

jídelny
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

35 000,00
Poskytnutí investičního příspěvku  ZŠ Stupkova na zajištění vybudování 

rampy u školní jídelny základní školy.
RZ/20/0095

6498
ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) - 

kanalizační přípojka pro MŠ Gagarinova
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

250 000,00
Poskytnutí investičního příspěvku  ZŠ a MŠ Dvorského na zajištění 

vybudování kanalizační přípojky v MŠ Gagarinova.
RZ/20/0095

5865
ZŠ a MŠ Holice (Náves Svobody) - 

vybudování odborných učeben
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

69 500,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor školství. 

Dodatečná úprava zázemí pro personál na základě požadavku KHS OL 

(oddělení hygienického zázemí včetně nuceného odvětrávání).

RZ/20/0095

5399 vratky dotací v běžném roce a z minulých let 6402
Finanční vypořádání 

minulých let
5364

Vratky transferů 

poskytnutých z veřejných 

rozpočtů

306 127,50

Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV  "Obědy do škol" od subjektu:

ZŠ a MŠ Holice (121 646,70 Kč), MŠ Olomouc kpt. Nálepky (94 678,50 

Kč), ZŠ Heyrovského (75 999,00Kč), MŠ Helsinská (13 803,30 Kč) z 

důvodu nedočerpání finančních prostředků.

RZ/20/0093

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

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského 

(Sv. Kopeček)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-250 000,00

Přesun neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dvorského z důvodu potřeby 

krytí výdaje investičního charakteru - realizaci kanalizační přípojky v MŠ 

Gagarinova.

RZ/20/0095

1371 org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-35 000,00

Přesun neinvestičního příspěvku ZŠ Stupkova z důvodu potřeby krytí 

výdaje investičního charakteru - vybudování rampy u školní jídelny 

základní školy.

RZ/20/0095

400 627,50

-

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 30 000,00

Navýšení kapitálové výdaje - nestavební investice, za účelem realizace 

protipožárního systému v budově Domova pro ženy a matky s dětmi v 

Olomouci na ul. Holečkova č. p. 7.

RZ/20/0095

9361 Kluby seniorů - opravy v prostorách klubů 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5171 Opravy a udržování 104 595,87

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením přeplatků z 

vyúčtování za poskytované služby a užívání nebytových prostor (kluby 

seniorů) za rok 2019.

RZ/20/0093

8778
Klub seniorů Peškova - klimatizace, org. 

35939
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00
Kluby seniorů - navýšení finančních prostředků z důvodu instalace 

klimatizační jednotky v klubových prostorách na ul. Peškova.
RZ/20/0095

7984 Nákup ostatních služeb 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5169 Nákup ostatních služeb -10 000,00

Kluby seniorů - přesun finančních prostředků na kapitálové výdaje za 

účelem realizace instalace klimatizační jednotky v klubových prostorách 

na ul. Peškova.

RZ/20/0095

7982 Nájemné 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5164 Nájemné -40 000,00

Kluby seniorů - přesun finančních prostředků na kapitálové výdaje za 

účelem realizace instalace klimatizační jednotky v klubových prostorách 

na ul. Peškova.

RZ/20/0095

7850 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5137
Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-30 000,00

Přesun finančních prostředků do části rozpočtu kapitálové výdaje - 

nestavební investice, za účelem realizace protipožárního systému v 

budově Domova pro ženy a matky s dětmi v Olomouci na ul. Holečkova 

č. p. 7.

RZ/20/0095

3538
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 

(část)
3632 Pohřebnictví 5811

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu
149 055,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, 

účelově určené na úhradu vynaložených nákladů spojených se 

sociálními pohřby.

RZ/20/0093

253 650,87

-

7878 Vozidla pro MPO, org. 35660 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6123 Dopravní prostředky 140 000,00

Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů z 

hospodářské činnosti na financování úpravy nákladního prostoru vozidla 

VW T 5 - sanitka pro účely převážení problémových osob na záchytku.

RZ/20/0093

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 28 179,00

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/20/0093

168 179,00

-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -86 515,00

Přesun finančních prostředků na odbor dopravy a územního rozvoje - 

dopravní značení pro KMČ č. 2 Droždín.
RZ/20/0095

-86 515,00

4655
 INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu (výstavba a 

rekonstrukce sportovních zařízení)
3419

Ostatní sportovní 

činnost
6901

Rezervy kapitálových 

výdajů
200 000,00

Navýšení  finančních prostředků na kofinancování projektu: „Přístavba 

budovy sokolovny TJ Sokol Olomouc – Chválkovice – 3. etapa“ 

(investiční dotace bude předložena ke schválení na ZMO 7. 9. 2020).

RZ/20/0100

200 000,00

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovitť

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu
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-

6587
náhradní výsadby + následná péče - dle 

uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 14 743,12

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady za vzniklé 

ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. 

Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou 

  péčí.

RZ/20/0093

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 3 799 510,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti 

EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů.

RZ/20/0093

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00

Navýšení finannčích prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

(ekonomický odbor) na obnovu stromořadí městské třídy Masarykova 

(výsadba aleje).

RZ/20/0100

4 074 253,12

-

2116 Výkupy pozemků, org. 30753 3639

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené

6130 Pozemky 613 000,00

Navýšení finannčích prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

(ekonomický odbor) na doplatek kupní ceny při směně pozemků se 

společností Výstaviště Flora Olomouc a.s.

RZ/20/0100

613 000,00

-

9688 ÚZ 00417 školení 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5167

Služby školení a 

vzdělávání
16 000,00 00417

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění akceschopnosti  

jednotky sboru dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/20/0093

9687
ÚZ 00416 Cisternová automobilová stříkačka, 

org. 36035
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky 300 000,00 00416

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

dobrovolných hasičů Olomouc  Chválkovice - cisternová automobilová 

stříkačka.

RZ/20/0093

9685 ÚZ 00415 Nafukovací člun, org. 36034 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 35 200,00 00415

Posílení kapitálového výdaje je  umožněno zapojením dotace na 

  vybavení JSDH Droždín (nafukovací člun). RZ/20/0093

8986 Požární vozidlo JSDH, org. 35973 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky -300 000,00 Záměna vlastních zdrojů za dotaci Olomouckého kraje. RZ/20/0093

8771 ÚZ 00415 Ochranné pomůcky 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5132 Ochranné pomůcky 36 900,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

dobrovolných hasičů Olomouc ( Radíkov).

RZ/20/0093

8769 ÚZ 00415 Defibrilátory, org. 35597 6171 Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 66 100,00 00415

Posílení kapitálového výdaje je  umožněno zapojením dotace na 

vybavení JSDH Lošov ( 30 900,00 Kč) a Holice (35 200,00 Kč) -

  defibrilátory.
RZ/20/0093

8722 Dopravní automobily JSDH, org. 35871 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky -200 000,00 Záměna vlastních zdrojů za dotaci Olomouckého kraje. RZ/20/0093

8721 ÚZ 00416 Dopravní automobily, org. 35871 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky 200 000,00 00416

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

dobrovolných hasičů Topolany (100 tis. Kč) a Chomoutov (100 tis. Kč) - 

dopravní automobily.

RZ/20/0093

8173 ÚZ 00415 DHDM 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
105 400,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/20/0093

8172 ÚZ 00415 Prádlo, oděv a obuv 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5134 Prádlo, oděv a obuv 31 600,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje účelově určené na pořízení, technické zhodnocení a 

opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů 

  dobrovolných hasičů Chomoutov.

RZ/20/0093

291 200,00

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 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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-

9692

ÚZ 34026 MK ČR na projekt "Zpracování 

analýzy rizik a zabezpečení objektu 

Moravského divadla Olomouc"

3311 Divadelní činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

300 000,00 34026

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené pro Moravské divadlo Olomouc na projekt 

"Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu Moravského divadla 

   Olomouc".

RZ/20/0093

8175
ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro Moravské 

divadlo Olomouc
3311 Divadelní činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

600 000,00 00555

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené  na částečnou úhradu výdajů na 

akci "Oslavy 100 let českého divadla v Olomouci v průběhu roku 2020 ".

RZ/20/0093

7405

ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro Moravskou 

filharmonii Olomouc na projekt  "Festivaly 

pořádané MFO"

3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

550 000,00 00555

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené  na částečnou úhradu výdajů na 

akci "Festivaly pořádané MFO".

RZ/20/0093

6106 ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na kulturní aktivity 3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

125 000,00 34070

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt 

     "Dvořákova Olomouc".

RZ/20/0093

4492
ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na projekt 

"Veřejné informační služby knihoven"
3314 Činnosti knihovnické 6356

Jiné investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

265 000,00 34544

Poskytnutí investičního transferu je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce na projekt 

"Regionální server Tritius poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné 

  informační služby knihoven - podprogramVISK3".

RZ/20/0093

3611
ÚZ 34053 MK ČR pro KMO na projekt 

"Veřejné informační služby knihoven"
3314 Činnosti knihovnické 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

67 000,00 34053

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené na projekt "Robot je náš kamarád" poskytnutého  v 

rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven podprogram 

VISK 3.

RZ/20/0093

1 907 000,00

-

9704

ÚZ 00535 Olomoucký kraj na projekt 

"Olomouc cyklostezky 2020 - Jantarová 

stezka"

4222
Investiční přijaté transfery 

od krajů
1 464 231,74 00535

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou 

úhradu výdajů na projekt "Olomouc cyklostezky 2020 - Jantarová 

     stezka".

RZ/20/0093

9693

ÚZ 00417 Olomoucký kraj na zajištění 

akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého 

kraje pro JPO II a JPO III

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
16 000,00 00417

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

  akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Olomouc.
RZ/20/0093

9691

ÚZ 34026 MK ČR pro MD na projekt 

"Zpracování analýzy rizik a zabezpečení 

objektu Moravského divadla Olomouc"

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

300 000,00 34026

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Moravské divadlo 

Olomouc na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu 

   Moravského divadla Olomouc".

RZ/20/0093

8720
ÚZ 00416 Olomoucký kraj na úhradu nákladů 

na vybavení JSDH
4222

Investiční přijaté transfery 

od krajů
500 000,00 00416

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení 

dopravních prostředků jednotek dobrovolných hasičů Olomouc 

Chválkovice (300 tis. Kč), Topolany (100 tis.Kč) a Chomoutov                                   

   (100 tis.Kč).

RZ/20/0093

7549
ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů 

na vybavení JSDH
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
173 900,00 00415

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení, 

technické zhodnocení a opravu požární techniky a na nákup věcného 

vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc (105 400,00 

   Kč), Radíkov (36 900,00 Kč) a Chomoutov (31 600,00 Kč).

RZ/20/0093

7446
ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu nákladů 

na vybavení JSDH
4222

Investiční přijaté transfery 

od krajů
101 300,00 00415

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení 

jednotek sboru dobrovolných hasičů Lošov (30 900,00Kč) , Holice       

(35 200,00 Kč) a Droždín (35 200,00 Kč).

RZ/20/0093

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 ZŠ a MŠ 

Dvorského na částečnou úhradu výdajů na projekt "O krok dál v 

  zahradě, o krok dál v globálním myšlení.

RZ/20/0093

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace
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7404

ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro Moravskou 

filharmonii Olomouc a Moravské divadlo 

Olomouc

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
1 150 000,00 00555

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravské 

divadlo Olomouc na částečnou úhradu výdajů na akci "Oslavy 100 let 

českého divadla v Olomouci v průběhu roku 2020" (600 tis.Kč), a pro 

Moravskou filharmonii Olomouc na akci "Festivaly pořádané MFO"                      

   (550 tis.Kč).

RZ/20/0093

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

2324
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
3 799 510,00

Zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a 

Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
RZ/20/0093

6586
náhradní výsadby + následná péče - úhrady 

dle smluv
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
14 743,12

Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb 

na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu 

      dřevin s následnou rozvojovou péčí.

RZ/20/0093

5398

odbor školství - vratky státních dotací 

poskytnutých v minulých rozpočtových 

obdobích

6402
Finanční vypořádání 

minulých let
2229

Ostatní přijaté vratky 

transferů
306 127,50

Vratka dotace z projektu MŠMT OP VVV  "Obědy do škol" od subjektu 

ZŠ a MŠ Holice (121 646,70 Kč), MŠ Olomouc kpt. Nálepky (94 678,50 

Kč), ZŠ Heyrovského (75 999,00Kč), MŠ Helsinská (13 803,30 Kč)             

  z důvodu nedočerpání finančních prostředků.

RZ/20/0093

5397
MMR ČR - úhrada účelně vynaložených 

nákladů na soc. pohřby 
3632 Pohřebnictví 2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
149 055,00

Zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na úhradu vynaložených 

    nákladů spojených se sociálními pohřby.
RZ/20/0093

4491
ÚZ 34544 MK ČR pro KMO na projekt 

"Veřejné informační služby knihoven"
4216

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

265 000,00 34544

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce 

na realizaci projektu  "Regionální server Tritius "v rámci dotačního řízení 

Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3.

RZ/20/0093

4418 ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na kulturní aktivity 4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

125 000,00 34070
Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii 

   Olomouc na projekt "Dvořákova Olomouc".
RZ/20/0093

3608
ÚZ 34053 MK ČR pro KMO na projekt 

"Veřejné informační služby knihoven"
4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

67 000,00 34053

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce 

na projekt "Robot je náš kamarád " poskytnuté v rámci dotačního řízení  

   Veřejné informační služby knihoven podprogram VISK 3.

RZ/20/0093

2531
převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti
6330

Převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně

4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské 

(podnikatelské) činnosti

140 000,00

Posílení příjmů z hospodářské činnosti města za účelem financování 

úpravy nákladního prostoru v sanitce darované Olomouckým krajem, 

která bude sloužit k převozu problémových osob.

RZ/20/0093

2531
převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti
6330

Převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně

4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské 

(podnikatelské) činnosti

2 495 000,00
Posílení příjmů z hospodářské činnosti města - úspora SNO, a.s. 

(dodatečný odvod).
RZ/20/0097

2488

 výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný 

okres

4121
Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí
139 305,00

Zapojení finančních prostředků  města Prostějov (130 953,00 Kč) a 

města Konice ( 8 352,00 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

     integrovaného nástroje ITI.

RZ/20/0093

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-639 305,00

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

zákona o rozpočtové skladbě: 

15a) dotace  Olomouckého kraje účelově určené na pořízení dopravních 

prostředků JSDH Topolany (100 tis. Kč), JSDH Chomoutov (100 tis. Kč) 

a JSDH Olomouc Chválkovice ( 300 tis. Kč)

15b) dotace města Prostějov (130 953,00 Kč) a města Konice                  

(8 352,00 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI,          

fond 145 

RZ/20/0093

2454
vratky záloh za energie, náhrady škod, 

bonusy RWE apod.
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
104 595,87

Zapojení přeplatků od společnosti SNO a.s. -  vyúčtování 

poskytovaných služeb a  užívání nebytových prostor (kluby seniorů) za 

rok 2019.

RZ/20/0093

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 28 179,00

Zapojení pojistného plnění Generali Česká pojišťovny a. s., za škodu na 

majetku města (služební vozidla Městské police Olomouc).
RZ/20/0093

10 724 642,23

V Olomouci dne 19. 8. 2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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