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

7616
Azylový dům pro matky a ženy s dětmi, 

org. 25801
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

6121 Budovy, haly a stavby 39 000,00

Navýšení finančních prostředků - aktualizace PD dle 

skutečného provedení zateplení budov, požárně 

bezpečnostního řešení, soupisu prací na aktuální cenovou 

úroveň a související inženýrskou činnost.

RZ/20/0111

9766 Českobratrská - oprava vozovky 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 24 500,00

Navýšení finančních prostředků na opravu odvodnění vozovky 

na ulici Českobratrská. Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

byly dle PD doplněny vrstvy vozovky pouze do stávajících 

obrub. Odvodnění vozovky bude provedeno podélnými žlaby.

RZ/20/0111

7648 Huzovský most, org. 15677 1039
Ostatní záležitosti 

lesního hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby -178 950,00 Snížení finančních prostředků - akce je dokončena. RZ/20/0111

9430
Masarykova třída – most M10 přes řeku 

Bystřici, org. 15756                                
2219

Ostatní záležitosti 

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

Navýšení finančních prostředků na úhradu kácení stromů

v období do konce roku 2020.
RZ/20/0111

6487
Protipovodňová opatření II. B - 

související investice, org. 14864
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -2 500 000,00

Snížení finančních prostředků - na základě aktualizovaného 

harmonogramu výstavby Povodí Moravy nedojde v letošním 

roce k takové prostavěnosti, jak bylo původně předpokládáno.

RZ/20/0111

8174 Radnice - hlavní věž 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci "Radnice - hlavní věž" z 

důvodu vzniku dodatečných víceprací spočívajících ve zvýšení 

nákladů za pronájem šplhací plošiny, věžového jeřábu a 

nákladů spojených s provozem zařízení staveniště                     

v návazností na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 

2020. Součástí jsou taktéž dodatečné práce na úpravu hrotnice, 

zakrytování lucerny a rekonstrukce ciferníku věžních hodin.

RZ/20/0111

7591 ZOO - inženýrské sítě, org. 24949 3741
Ochrana druhů a 

stanovišť
6121 Budovy, haly a stavby -39 000,00

Snížení finančních prostředků - dílčí část projektové 

dokumentace byla uhrazena na konci roku 2019.
RZ/20/0111

9424
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy, org. 15951                
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -479 230,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor 

školství na ICT vybavení a pomůcky ZŠ Sv. Kopeček.
RZ/20/0111

-533 680,00

9648
Autobusová zastávka Domov seniorů, 

směr Hlavní nádraží 
2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 143 737,19

Navýšení finančních prostředků z důvodu víceprací na akci: 

Autobusová zastávka Domov seniorů, směr Hlavní nádraží         

a zdůvodu nutné samostatné evidence - dotace.

RZ/20/0111

6351
DHDM - pořízení mobiliáře - stojany na 

kola pro cyklisty
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-210 810,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí oprav havarijního stavu

komunikací (ul. Polívkova- 499.671,92 Kč,

ul. Dobrovského, Hanáckého pluku-Na Střelnici - 604.975,80

Kč, Hynaisova - 368.369,13 Kč).

RZ/20/0111

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 1 473 020,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí oprav havarijního

stavu komunikací (ul. Polívkova- 499.671,92 Kč,

ul. Dobrovského,Hanáckého pluku-Na Střelnici - 604.975,80 Kč,

Hynaisova - 368.369,13 Kč)

RZ/20/0111

Prvek 

Název inv.střediska : Odbor investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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3331 opravy 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací
5171 Opravy a udržování -362 210,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí oprav havarijního stavu

komunikací (ul. Polívkova- 499.671,92 Kč,

ul. Dobrovského,Hanáckého pluku-Na Střelnici - 604.975,80 Kč,

Hynaisova - 368.369,13 Kč)

RZ/20/0111

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné silniční 

dopravy
5171 Opravy a udržování -1 043 737,19

Přesun finančních prostředků na vykrytí oprav havarijního stavu

komunikací (ul. Polívkova- 499.671,92 Kč,

ul. Dobrovského,Hanáckého pluku-Na Střelnici - 604.975,80 Kč,

Hynaisova - 368.369,13 Kč). Dále přesun finančních prostředků

z důvodu víceprací na akci: Autobusová zastávka Domov

seniorů, směr Hlavní nádraží a zdůvodu nutné samostatné

evidence - dotace.

RZ/20/0111

0,00

2810 org. 1 - akce, spolufinancované z EU 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -4 350,00

Snížení 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/20/0111

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -812 500,00

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO (ekonomický odbor) na úhradu opravy  havarijní 

opravu čpavkových ventilů a opravu chladícího ventilátoru 

umístěného na střeše strojovny zimního stadionu Olomouc           

a výměnu kotle a příslušenství na vytápění strojovny (havarijní 

oprava).

RZ/20/0115

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy 1 990 970,00

Navýšení finančních prostředků do REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO (ekonomický odbor) - usporná opatření                          

PO - Hřbitovy města Olomouce z důvodu nerealizování 

plánovaných akcí z provozního rozpočtu (nevyhotovené PD 

atd.) i nižší mzdové náklady (pracovní neschopnost 

zaměstnance od 02/2020).

RZ/20/0111

1 174 120,00

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

-9 395 142,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-2 329 995,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

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

zdravotní pojištění
-845 563,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

9490

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady  soc. zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

10 919,00 1 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9488

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

32 275,30 1 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9492

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady zdrav. poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
3 962,20 1 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9549

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost, náhrada mzdy v době 

nemoci 

6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 339,20 1 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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9494

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 12 625,00 1 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9489

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady soc. zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

92 811,50 5 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9491

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady zdrav. poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
33 678,70 5 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9487

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady  platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

274 340,05 5 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9493

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 107 312,50 5 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

9548

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost, náhrada mzdy v době 

nemoci

6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 883,20 5 13013

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

6317 ÚZ 13011 elektrická energie 6171 Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 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/20/0110

5381 ÚZ 13011 platy 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

9 395 142,00 13011   Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

5382 ÚZ 13011 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

2 329 995,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

6315 ÚZ 13011 studená voda 6171 Činnost místní správy 5151 Studená voda 3 000,00 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/20/0110

6320 ÚZ 13011 školení 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 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/20/0110

6319 ÚZ 13011 telekomunikace 6171 Činnost místní správy 5162 Služby elektronických komunikací 62 000,00 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/20/0110

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

zdravotní pojištění
845 563,00 13011 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/20/0110

9762
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

ost. osobní výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 44 960,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny 

zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 

povolání v odbodí epidemie koronaviru.

RZ/20/0110

9761
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

535 601,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny 

zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 

povolání v odbodí epidemie koronaviru.

RZ/20/0110

9763
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

soc. poj.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

143 980,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny 

zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 

povolání v odbodí epidemie koronaviru.

RZ/20/0110

9764
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
52 250,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny 

zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 

povolání v odbodí epidemie koronaviru.

RZ/20/0110

1 582 937,65
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2958
Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. M. 

Horákové
3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 4 350,00

Navýšení finančních prostředků na "akce spolufinancované z

EU" účelově určené k realizaci a následné péči projektu

"Modernizace ŠJ při FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc"

(z finančního vypořádání za rok 2019) na zajištění oprav

tlakových sprch.

RZ/20/0111

1367 org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
66 345,00

Navýšení neivestičního příspěvku MŠ Zeyerova z důvodu 

potřeby krytí výdajů za odstranění havarijního stavu dešťové 

kanalizace v areálu školy.

RZ/20/0111

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -66 345,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

MŠ Zeyerova spojených s odstraněním havárie dešťové 

kanalizace v areálu školy.

RZ/20/0111

9736
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
-452 685,38

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor

školství na vybavení odborných učeben ZŠ Sv. Kopeček.

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství

ke krytí výdajů za vybavení odborné učebny ZŠ a MŠ

Dvorského.

RZ/20/0111

9759
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 832 937,38

Zajištění rozpočtového krytí pořízení učebních pomůcek 

neinvestičního charakteru do odborné učebny ZŠ a MŠ 

Dvorského.

RZ/20/0111

9760
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben, org. 36041
3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 98 978,00

Zajištění rozpočtového krytí pořízení učebních pomůcek 

investičního charakteru do odborné učebny ZŠ a MŠ  

Dvorského.

RZ/20/0111

483 580,00

3518
 PPK - DOTACE - nespecifikované 

rezervy
5399

Ostatní záležitosti 

bezpečnosti, veřejného 

pořádku

5901 Nespecifikované rezervy -107 200,00
Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu.
RZ/20/0115

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00

Navýšení finančních prostředků na odbor sociálních věcí z 

důvodu aktualizace a dopracování Koncepce dostupného                 

a sociálního bydlení ve městě Olomouci na roky 2021–2027.

RZ/20/0111

-37 200,00

1625 elektrická energie 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5154 Elektrická energie -40 000,00

Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

1616 náhrady mezd v době nemoci 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5424 Náhrady mezd v době nemoci 220 000,00

Navýšení finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

1639 nákup kolků 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5361 Nákup kolků -20 000,00

Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 49 347,00

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/20/0110

1613 ost. osob. výdaje 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5021 Ostatní osobní výdaje 58 400,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

mzdové náklady na asistenty a mentory.

RZ/20/0115

1612
platy zaměstnanců v prac. poměru - 

Městská policie Olomouc
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

-110 000,00
Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1614 pov. poj. na soc. zabezp. 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

12 200,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

mzdové náklady na asistenty a mentory.

RZ/20/0115

1614 pov. poj. na soc. zabezp. 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-30 000,00
Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

1615 pov. poj. na veřej. zdrav. poj. 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
4 400,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

mzdové náklady na asistenty a mentory.

RZ/20/0115

1615 pov. poj. na veřej. zdrav. poj. 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
-10 000,00

Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

1618 prádlo, oděv, obuv 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 600,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

stejnokroj, označení a doplňky pro asistenty.

RZ/20/0115

1628 služby telekomunikací 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5162 Služby elektronických komunikací 600,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

náklady na provoz mobilního telefonu.

RZ/20/0115

1631 školení 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00

Projekt asistent prevence kriminality - převedení finančních 

prostředků Městské policie Olomouc k pokrytí nákladů projektu - 

vstupní a průběžné školení asistentů a mentorů.

RZ/20/0115

1623 teplo 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5152 Teplo -10 000,00

Přesun finančních prostředků  na položku - náhrady v době 

nemoci (zvýšená nemocnost zaměstnanců).
RZ/20/0111

156 547,00

8905 Konzultační, poradenské a právní služby 3636 Územní rozvoj 5166
Konzultační, poradenské a právní 

služby
-70 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor sociálních věcí z 

důvodu aktualizace a dopracování Koncepce dostupného                 

a sociálního bydlení ve městě Olomouci.

RZ/20/0111

-70 000,00

-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -187 000,00

Přesun finančních prostředků v rámci estetizace služeb pro 

KMČ.
RZ/20/0112

-187 000,00

9767

Hřiště Černovír - zbudování zábran, 

dodání fotbalových branek a sítí, org. 

16043

3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
6121 Budovy, haly a stavby 91 700,00

Estetizace - Hřiště Černovír - zbudování zábran, dodání 

fotbalových branek a sítí.
RZ/20/0112

9358 opravy ve sportovních zařízeních 3412
Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
5171 Opravy a udržování 812 500,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici

RMO/ZMO (ekonomický odbor) na úhradu opravy havarijní

opravu čpavkových ventilů a opravu chladícího ventilátoru

umístěného na střeše strojovny zimního stadionu Olomouc

a výměnu kotle a příslušenství na vytápění strojovny (havarijní

oprava).

RZ/20/0115

1242 org. 2490  Europe Direct - zvl. účet 2141 Vnitřní obchod 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -3 000,00 Přesun finančních prostředků  na dary do soutěží Speak Dating. RZ/20/0112

2848 org. 2490  Europe Direct - zvl. účet 2141 Vnitřní obchod 5194 Věcné dary 3 000,00 Dary do soutěží Speak Dating. RZ/20/0112

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

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

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

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

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
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1204

org. 250   DOTACE zpřístupnění kostelů 

v turistické sezóně transfery církvím a 

náboženským společnostem

2141 Vnitřní obchod 5223
Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
-269 400,00

Přesun finančních prostředků na tisk knihy Staré mapy 

Olomoucka.
RZ/20/0112

1196 org. 250  nákup mat. 2141 Vnitřní obchod 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
5 000,00 Navýšení položky materiál. RZ/20/0112

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 289 400,00 Dotisk knihy Staré mapy Olomoucka. RZ/20/0112

3582 org. 250  opravy 2141 Vnitřní obchod 5171 Opravy a udržování -20 000,00
Přesun finančních prostředků na tisk knihy Staré mapy 

Olomoucka.
RZ/20/0112

1197 org. 250  voda 2141 Vnitřní obchod 5151 Studená voda -5 000,00 Přesun finančních prostředků na nákup materiálu. RZ/20/0112

904 200,00

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 4 081 588,00

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/20/0110

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5166

Konzultační, poradenské a právní 

služby
54 450,00

Navýšení finančních prostředků a převod z odboru investic na

odbor městké zeleně a odpadového hospodářství. Zpracování

projektu na vegetační úpravu ploch dotčených úpravou

křižovatky Polská x Rooseveltova.

RZ/20/0111

6587
náhradní výsadby + následná péče - dle 

uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 118 988,98

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/20/0110

8318

realizace obnovy vegetačních prvků v 

historických parcích (projekční cena - 

podaná žádost o dotace ze SFŽP)

3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb -1 148 000,00

Přesun finančních prostředků  z důvodu snížení nákladů na 

údržbu v rámci povýsadbové péče Obnovy vegetačních prvků v 

parcích v roce  2020.

RZ/20/0111

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 95 300,00 Estetizace - výsadba stromů  Krameriova ulice - KMČ Lazce. RZ/20/0112

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 1 148 000,00

Navýšení finančních prostředků za účelem arboristického

ošetření stromů , založení štěrkových trávníků a doplnění

substrátů pro letničky v historických parcích a realizace II.etapy

záhonů  tř. Svobody.

RZ/20/0111

4 350 326,98

1827 KMČ - opravy a udržování 2321

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly

5171 Opravy a udržování -110 000,00
Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za 

kanalizační přípojky a nákladů na opravu a údržbu studní.
RZ/20/0111

5929 MOVO - kanalizační přípojky 2310 Pitná voda 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
60 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za 

kanaližační přípojky.
RZ/20/0111

1823 studny - opravy a udržování 2310 Pitná voda 5171 Opravy a udržování 50 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na 

opravu a údržbu studní.
RZ/20/0111

0,00

9533
ÚZ 1041 13013 MPSV OP Zaměstnanost  

"Olomouc plánuje budoucnost - rezerva
6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 15 030,18 1 13013

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje

budoucnost".

RZ/20/0110

9532
ÚZ 1045 13013 MPSV OP Zaměstnanost  

"Olomouc plánuje budoucnost - rezerva
6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 127 756,48 5 13013

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

142 786,66

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru

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

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů
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-

1975 Hřbitovy města Olomouce 3632 Pohřebnictví 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-1 990 970,00

Přesun finančních prostředků do REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO (ekonomický odbor) - usporná opatření                     

PO - Hřbitovy města Olomouce z důvodu nerealizování 

plánovaných akcí z provozního rozpočtu (nevyhotovené PD 

atd.) i nižší mzdové náklady (pracovní neschopnost 

zaměstnance od 02/2020).

RZ/20/0111

-1 990 970,00

-

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady
4 081 588,00

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

výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů.

RZ/20/0110

6586
náhradní výsadby + následná péče - 

úhrady dle smluv
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady
118 988,98

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/20/0110

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
-12 570 700,00

Úrava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě:

 - dotace MPSV ČR  účelově určené na  činnosti v agendě 

sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020.

RZ/20/0110

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 49 347,00

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

škody na   majetku města (služební vozidla Městské police 

Olomouc).

RZ/20/0110

9642
ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na projekt 

"Olomouc plánuje budoucnost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
75 150,88 1 13013

Zapojení dotace MPSV  ČR v rámci  operačního programu 

Zaměstnanost na financování projektu " Olomouc plánuje 
  budoucnost".

RZ/20/0110

9641
ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na projekt 

"Olomouc plánuje budoucnost"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
638 782,43 5 13013

Zapojení dotace MPSV  ČR v rámci  operačního programu 

Zaměstnanost na financování projektu " Olomouc plánuje 

budoucnost".

RZ/20/0110

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
12 805 700,00 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/20/0110

9717

ÚZ 13351 MPSV ČR  - odměny 

zaměstnanců soc. služeb v oddobí 

COVID 19

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
776 791,00 13351

Zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na 

odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s 
     výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

RZ/20/0110

5 975 648,29

V Olomouci dne 8. 10. 2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Příspěvková organizace - Hřbitovy města Olomouc

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

7




