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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

1019 PHM 6112 Zastupitelstva obcí 5156
Pohonné hmoty a 

maziva
-108 000,00

Přesun částky na  na  demolici sociálního zařízení v Čechových sadech 

a odstranění skládky - Černá cesta. RZ/20/0121

6458 rezerva 6171 Činnost místní správy 5901
Nespecifikované 

rezervy
-892 000,00

Přesun částky na  na  demolici sociálního zařízení v Čechových sadech 

a odstranění skládky - Černá cesta. RZ/20/0121

-1 000 000,00

5373
Na Vozovce - cyklostezka a 

úprava zóny, org. 25456
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 8 000,00

Navýšení finančích prostředků na aktualizaci dokladové části nutné            

k prodloužení stavebního povolení. RZ/20/0121

6487
Protipovodňová opatření II. B - 

související investice, org. 14864
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -1 500 000,00

Snížení finančních prostředků - na základě aktualizovaného 

harmonogramu výstavby Povodí Moravy nedojde v letošním roce              

k takové prostavěnosti, jak bylo původně předpokládáno.
RZ/20/0121

7371
Masarykova třída - most M10 

přes řeku Bystřici, org. 25756
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 9 000,00
Navýšení finančních prostředků   na potřebnou aktualizaci dokladové 

části . Akce se bude realizovat. RZ/20/0121

8174 Radnice - hlavní věž 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00

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/20/0121 160

9177 Multifunkční hala , org. 25993 3429
Ostatní zájmová 

činnost a rekreace
6121 Budovy, haly a stavby 420 000,00

Navýšení finančních prostředků  na uhrazení nákladů na PD společnosti 

ČEZ vyplývající ze smlouvy o připojení a smlouvy o přeložce. RZ/20/0121 163

9421
Droždín - okružní křižovatka, 

org. 16018
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -477 000,00
Snížení finančních prostředků - akce se nebude v letošním roce 

realizovat. RZ/20/0121

9612
Radnice - oprava střech 

přístřešků
6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 59 890,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků z přefakturace za kovový odpad z akce"Radnice - oprava 

střech přístřešků".

RZ/20/0120

9789
Tomkova - administrativní 

budova, org. 26048
6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00

Navýšení finančních prostředků  na provedení posouzení podloží z 

hlediska zakládání a na zpracování technicko-geologického průzkumu. RZ/20/0121

59 890,00

Název inv.střediska : 01-Odbor kancelář primátora

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Mgr. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

1142 nákup služeb 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00
Navýšení finančních prostředků na provedení dopravního značení ul.  

Pasteurova a Komenského u Bristolu v Olomouci.
RZ/20/0121

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 425 400,00

Přesun z oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť na 

doplnění veřejného osvětlení  ulice Krokova - KMČ Holice a ul. Hraniční - 

KMČ Nová ulice - ESTETIZACE. 

RZ/20/0121

3331 opravy 2219
Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5171 Opravy a udržování -300 000,00
Přesun finančních prostředků na provedení dopravního značení ul.  

Pasteurova a Komenského u Bristolu v Olomouci.
RZ/20/0121

425 400,00

1126
vratky veř. rozpočtům běžného 

roku i min. let (mimo kraj)
6402

Finanční vypořádání 

minulých let
5364

Vratky transferů 

poskytnutých z 

veřejných rozpočtů

283 602,85
Vratka finančních prostředků poskytnutých na výkon pěstounské péče  - 

vratka bude zaslána na účet krajské pobočky Úřadu práce Olomouc.
RZ/20/0120

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Nespecifikované 

rezervy
-300 000,00

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

(ekonomický odbor) na položku 5221 - individuální dotace, která bude 

předložena na schválení ZMO dne 16. 11. 2020, jedná se o zbudování 

památníku Olomoucké synagogy (materiál byl projednán na RMO dne 

12. 10. 2020).

RZ/20/0126

-16 397,15

8037
Pořízení kopírek pro MMOl, org. 

35838
6171 Činnost místní správy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
90 000,00

Navýšení  finančních prostředků z důvodu úhrady myčky pro objekt 

Sluňákov.
RZ/20/0121

9791

ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce platy - odměny 

COVID 

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

257 438,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, 

účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-

právní ochrany dětí  - mimořádné finanční ohodnocení soc. pravovníků 

v souvislosti s COVID 19.

RZ/20/0120

9792

ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce soc. zab. - 

odměny COVID

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

63 845,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, 

účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-

právní ochrany dětí  - mimořádné finanční ohodnocení soc. pravovníků 

v souvislosti s COVID 19.

RZ/20/0120

9793

ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce zdrav. poj. - 

odměny COVID

6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní 

pojištění

23 169,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, 

účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-

právní ochrany dětí  - mimořádné finanční ohodnocení soc. pravovníků 

v souvislosti s COVID 19.

RZ/20/0120

434 452,00

1369
org. 1200 neinv. přísp. ZŠ 

Heyrovského
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

300 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Heyrovského z důvodu potřeby 

krytí výdajů na pořízení dvou tabulí do tříd, výmalbu sociálního zařízení, 

opravu osvětlení v prostoru školní družiny, úpravu serverovny k 

zajištění  distanční výuky.

RZ/20/0121

Název inv.střediska : 03-Odbor dopravy a územního rozvoje

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický

Název inv.střediska : 09-Odbor kancelář tajemníka

Název inv.střediska : 14-Odbor školství

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

1372
org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Řezníčkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

100 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  ZŠ a MŠ Řezníčkova z důvodu 

potřeby krytí zvýšených výdajů na opravy WC v prostorách ŠJ a MŠ 

Hodolanská.

RZ/20/0121

1374
org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Demlova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

300 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  ZŠ a MŠ Demlova z důvodu 

potřeby zajištění bezpečnosti žáků (opravy dlažby před vchodem do 

školy a tělocvičny, pořízení školního nábytku - výměna nábytku              

z r. 1984).

RZ/20/0121

1378
org. 1320 neinv. přísp. FZŠ 

Tererovo nám.
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

150 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. z důvodu 

potřeby krytí výdajů na nepředpokládané opravy ve školní jídelně a  

krytí zvýšených materiálových výdajů spojených se zajištěním 

hygienických opatření v rámci celé organizace.

RZ/20/0121

1381
org. 1350 neinv. přísp. FZŠ 

Komenium a MŠ 8. května
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

155 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  FZŠ Komenium a MŠ 8. května  z 

důvodu potřeby krytí výdajů za pořízení stolů a židlí do výdejny stravy 

ZŠ.

RZ/20/0121

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901

Nespecifikované 

rezervy
-1 005 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých ZŠ a MŠ Řezníčkova, FZŠ Tererovo nám., ZŠ 

Heyrovského, FZŠ Komenium a MŠ 8. května, ZŠ a MŠ Demlova.

RZ/20/0121

9736
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
-531 355,77

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství ke krytí 

výdajů na vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Dvorského.
RZ/20/0121 170

9760
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben, org. 36041
3113 Základní školy 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
471 101,40

Zajištění rozpočtového krytí na pořízení vybavení ICT do odborných 

učeben ZŠ a MŠ Dvorského.
RZ/20/0121 170

9787
ZŠ a MŠ Dvorského - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 60 254,37

Zajištění rozpočtového krytí na pořízení vybavení ICT neinvestičního 

charakteru do odborných učeben ZŠ a MŠ Dvorského.
RZ/20/0121 170

0,00

1732
 DOTACE dle RMO - sociální 

služby
4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-150 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor ochrany - realizace Smlouvy o 

spolupráci při plnění povinností z krizových opatření uzavřené s 

organizací Charita Olomouc.

RZ/20/0121

3557 Věcné dary 4329

Ostatní sociální péče 

a pomoc dětem a 

mládeži

5194 Věcné dary -16 000,00

Přesun finančních prostředků na položku rozpočtu za účelem poskytnutí 

finančních darů sociálně slabším spoluobčanům (klienti p.o. Sociální 

služby pro seniory Olomouc).

RZ/20/0121

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče 

a pomoc rodině a 

manželství

5499
Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu
-283 602,85 13010

Přesun rozpočtovaných prostředků na ekonomický odbor k realizaci 

vratky nevyčerpaných finančních prostředků dotačního titulu ÚZ 13010 

  MPSV ČR na výkon pěstounské péče .

RZ/20/0120

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00

Navýšení finančních prostředků z odboru strategie a řízení na 

aktualizace a dopracování Koncepce dostupného a sociálního bydlení 

ve městě Olomouci na roky 2021–2027 na základě rozhodnutí Rady 

města Olomouce ze dne 24. 8. 2020.

RZ/20/0121

9783
Finanční dar sociálně slabším 

spoluobčanům
4341

Sociální pomoc 

osobám v hmotné 

nouzi a občanům 

sociálně 

nepřizpůsobivým

5492 Dary obyvatelstvu 16 000,00

Navýšení finančních prostředků na položku rozpočtu za účelem 

poskytnutí finančních darů sociálně slabším spoluobčanům (klienti p.o. 

Sociální služby pro seniory Olomouc).

RZ/20/0121

-398 602,85

Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

1620 DHDM 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5137

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek
20 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno posílením příjmů z 

hospodářské činnosti  na pořízení pohledové kamery na budovu České 

pošty, a. s. na Horním náměstí, která bude snímat exponovanou 

Riegrovu ulici.

RZ/20/0120

1621 nákup mat. 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
10 000,00

Posílení provozního výdaje je umožno zapojením daru Nadace 

Bezpečná Olomouc . Finanční prostředky jsou určeny na propagační 

       materiály v rámci preventivních akcí.

RZ/20/0120

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 172 009,00

Posílení provozního výdaje je umožněno:

- posílením příjmů z hospodářské činnosti  na opravu (výměnou za 

nové) dvou kamer monitorujících prostory ulice Legionářská ASO a 

Rudolfova alej. Kamery jsou v havarijním stavu a nefunkční a jejich 

oprava by byla nerentabilní (155 000,00 Kč).

- zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s.,                                    

(17 009,00 Kč) za škody na  majetku města (služební vozidla Městské 

police Olomouc) .

RZ/20/0120

5761 Preventivní radary, org. 35420 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
83 100,00 Preventivní radary, org. 35420 - KMČ Chválkovice - ESTETIZACE. RZ/20/0121

9734
Programové vybavení, org. 

36038
5311

Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6111 Programové vybavení -440 000,00

Změna položky 6111 - programové vybavení na položku 6122 - stroje, 

přístroje, zařízení - jedná se o technické zhodnocení záznamového 

zařízení na nahrávání telefonních hovorů na operačním středisku MPO.

RZ/20/0121

9782

Výměna nahrávacího zařízení 

na nahrávání tel. hovorů, org. 

36046

5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
440 000,00

Změna položky 6111 - programové vybavení na položku 6122 - stroje, 

přístroje, zařízení - jedná se o technické zhodnocení záznamového 

zařízení na nahrávání telefonních hovorů na operačním středisku MPO.

RZ/20/0121

285 109,00

8905
Konzultační, poradenské a 

právní služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

-35 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor sociálních věcí z důvodu 

aktualizace a dopracování Koncepce dostupného a sociálního bydlení 

ve městě Olomouci na roky 2021–2027 na základě rozhodnutí Rady 

města Olomouce ze dne 24. 8. 2020.

RZ/20/0121

-35 000,00

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -70 000,00 Přesun finančních prostředků v rámci estetizace služeb KMČ. RZ/20/0121

8938
KMČ opravy a estetizace 

veřejného prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -659 300,00 Přesun finančních prostředků v rámci estetizace služeb KMČ. RZ/20/0121

8938
KMČ opravy a estetizace 

veřejného prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -65 200,00 Přesun finančních prostředků na Studie KMČ Nemilany a Chomoutov. RZ/20/0123

9781
KMČ - studie veřejného 

prostranství 
3699

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje

5166

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby

65 200,00 Studie veřejného prostranství - KMČ Nemilany a Chomoutov. RZ/20/0123

-729 300,00

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

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

Název inv.střediska : 20-Městská policie Olomouc

Název inv.střediska : 21-Odbor strategie a řízení

Název inv.střediska : 23-Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

300 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

(ekonomický odbor) na individuální dotaci, která bude předložena na 

schválení ZMO dne 16. 11. 2020, jedná se o zbudování památníku 

Olomoucké synagogy (materiál byl projednán na RMO dne                          

12. 10. 2020).

RZ/20/0126

9784
Vybavení dětského hřiště 

Týneček, org. 36047
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
147 500,00

Vybavení dětského hřiště Týneček, org. 36047, KMČ Týneček - 

ESTETIZACE.
RZ/20/0121

9785
ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"20 let v UNESCO"
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 00555

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje účelově určené na akci "20 let v UNESCO".
RZ/20/0120

647 500,00

1783 služby 3729
Ostatní nakládání s 

odpady
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00

Navýšení finančních prostředků  na  demolici sociálního zařízení                  

v Čechových sadech a odstranění skládky - Černá cesta. RZ/20/0121

1791 služby 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 73 300,00 Výsadba keřů - KMČ Slavonín - ESTETIZACE. RZ/20/0121

1 073 300,00

1909 Prádlo, oděv a obuv 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5134 Prádlo, oděv a obuv 11 200,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

Generali České pojišťovny, a. s. jako náhrada nákladů za zásah JSDH 

Olomouc - Droždín u dopravní nehody.

RZ/20/0120

1924 Opravy a udržování 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5171 Opravy a udržování -50 000,00

Přesun finančních prostředků Sboru dobrovolných hasičů Droždín na 

rekonstrukci historické koňské stříkačky.
RZ/20/0126

5846
Sbor dobrovolných hasičů 

Droždín
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Droždín - rekonstrukce historické koňské 

stříkačky.
RZ/20/0126

9606 Ochranné pomůcky 5213 Krizová opatření 5132 Ochranné pomůcky -169 200,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku Stroje, přístroje         

a zařízení na pořízení 2ks dekontaminačního termogenerátoru k 

dezinfekci prostor v budovách SMOl.

RZ/20/0121

9610 Nákup ostatních služeb 5213 Krizová opatření 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru sociálních věcí na realizaci 

Smlouvy o spolupráci při plnění povinností z krizových opatření 

uzavřené s organizací Charita Olomouc.

RZ/20/0121

9629
Stroje, přístroje a zařízení - 

COVID 19
5213 Krizová opatření 6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
169 200,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení 2ks dekontaminačního 

termogenerátoru k dezinfekci prostor v budovách SMOl.
RZ/20/0121

161 200,00

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : 42-Odbor ochrany

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

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : 24-Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Název inv.střediska : 25-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny Fond

9446

Horní náměstí  5 – rekonstrukce 

zdravotně technické instalace, 

org. 6023

3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -1 771 132,00 Přesun finančních prostředků na úhradu akce Jungmannova 25. RZ/20/0121

9448
Jungmannova 25 – energetická 

opatření, org. 6025
3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 771 132,00 Navýšení finančních prostředků na akci Jungmannova 25. RZ/20/0121

9735
Sluňákov, o.p.s. -  vybavení 

objektu, org. 6039
3792

Ekologická výchova a 

osvěta
6122

Stroje, přístroje a 

zařízení
-90 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka z důvodu 

úhrady myčky pro objekt Sluňákov.
RZ/20/0121

-90 000,00

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 17 009,00

Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s. za škody na 

majetku města (služební vozidla Městské police Olomouc).
RZ/20/0120

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 200,00
Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a.s. - náhrada 

   škody za zásah JSDHO u dopravní nehody.
RZ/20/0120

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330

Převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně

4131

Převody z vlastních 

fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti

175 000,00

Posílení příjmů z hospodářské činnosti města za účelem opravy  

(výměnou za nové) dvou kamer v lokalitě ul. Legionářská ASO a 

Rudolfova alej, které jsou nefunkční ( 155 000,00 Kč). a na pořízení 1ks 

pohledové kamery na budovu České pošty, a.s. na Horním náměstí, 

která bude trvale snímat exponovanou Riegrovu ulici.                                  

  (20 000,00 Kč).

RZ/20/0120

3600
přijaté neinvestiční dary - pro 

celý MMOl + MPO jeden 

obecný prvek

6171 Činnost místní správy 2321
Přijaté neinvestiční 

dary
10 000,00

Zapojení daru Nadace Bezpečná Olomouc . Finanční prostředky jsou 

       určeny na propagační materiály v rámci preventivních akcí. RZ/20/0120

6661

Odbory MMOl (např. kovový 

odpad - šrot, prodej 

nepotřebného DHM  atd.)

6171 Činnost místní správy 2310

Příjmy z prodeje 

krátkodobého a 

drobného 

dlouhodobého majetku

59 890,00
Zapojení finančních prostředků (přefakturace) za kovový odpad z akce 

"Radnice - oprava střech přístřešků".
RZ/20/0120

9757
ÚZ 00555 Olomoucký kraj na 

"20. let v UNESCO"
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
200 000,00 00555

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou 

úhradu výdajů na akci "20 let v UNESCO".
RZ/20/0120

9788

ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon 

sociální práce mimořádné 

ohodnocení

4116

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze 

státního rozpočtu

344 452,00 13015

Zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s 

výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení pracovníků v souvislosti s COVID 

   19.

RZ/20/0120

817 551,00

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí ekonomického odboru

V Olomouci dne 3. 11. 2020
Zpracovala: Zdeňka Kroutilová

Název inv.střediska : Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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