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

-

9425
ZŠ Holečkova - odborné učebny, org. 

15950
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -2 516 559,73

Přesun finančních prostředků na odbor školství  - výsadby dřevin 

(336.332,11 Kč) a dokrytí výdajů na pořízení učebních pomůcek a 

ICT vybavení (2.180.227,62 Kč).

RZ/20/0127

-2 516 559,73

-

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 419 000,00 Navýšení finančních prostředků na opravy komunikací. RZ/20/0127

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 325 000,00 Navýšení finančních prostředků na opravy veřejného osvětlení. RZ/20/0127

9778

SSZ v Olomouci "noční celočervená", 

křižovatka Lipenská a Pavelkova, org. 

360045

3631 Veřejné osvětlení 6122 Stroje, přístroje a zařízení -744 000,00
Přesun finančních prostředků na opravy komunikací a veřejného 

osvětlení.
RZ/20/0127

0,00

-

1130
správní poplatky - celý MMOl (nepatří 

poplatky obci nebo kraji)
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5362

Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu
2 000,00

Přesun finančních prostředků z odboru ochrany  - správní poplatek 

státní plavební správy - osvědčení provozu lodního plavidla pro 

JSDH SMOl.

RZ/20/0127

2 000,00

-

8821

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

656 790,25 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8823

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - ostatní osob. výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 948 969,75 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8825

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - soc. pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

175 046,00 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8827

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - zdrav. pojištění

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
63 460,12 5 33063

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8829

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

140 473,55 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8833

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - soc. pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

34 932,96 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

Prvek

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

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
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8835

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - zdrav. pojištění

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
12 642,90 5 33063

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8914

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - nemovenská

6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 780,05 5 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje EU).
RZ/20/0127

8822

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

77 269,45 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8826

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - soc. pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

20 593,65 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8828

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - zdrav. pojištění

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
7 465,90 1 33063

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8830

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

16 526,30 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8834

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - soc. pojištění

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

4 109,76 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8836

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) nepřímé 

náklady - zdrav. pojištění

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
1 487,40 1 33063

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8915

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - nemocenská

6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 915,30 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8824

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán II." (MAP) přímé 

náklady - ostatní osob. výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 111 643,50 1 33063
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (cizí zdroje SR).
RZ/20/0127

8813 Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

38 634,80
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8814
Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady 

- ostatní osob. výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 55 821,75

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8815
Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady 

- soc. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

10 296,85
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8816
Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady 

- zdrav. pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
3 732,98

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8817
Místní akční plán II. (MAP) nepřímé 

náklady - platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

8 263,15
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8819
Místní akční plán II. (MAP) nepřímé 

náklady - soc. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

2 054,88
Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8820
Místní akční plán II. (MAP) nepřímé 

náklady - zdrav. pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
743,70

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127

8913
Místní akční plán II. (MAP) přímé náklady 

- nemocenská
6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 457,65

Navýšení finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na mzdové 

náklady (vlastní zdroje).
RZ/20/0127
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9534 elektronické podpisy (certifikáty) 6171 Činnost místní správy 5168

Zpracování dat a služby související 

s informačními a komunikačními 

technologiemi

70 000,00 Navýšení finančních prostředků na obnovení elektronických podpisů. RZ/20/0127

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

1 675 000,00
Navýšení finančních prostředků mezd na výkon státní správy v 

oblasti opatrovnictví.
RZ/20/0127

6219 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -1 745 000,00
Přesun finančních prostředků na položku elektronických podpisů a 

mezd v oblasti opatrovnictví.
RZ/20/0127

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

415 400,00
Navýšení finančních prostředků sociálního pojištění na výkon státní 

správy v oblasti opatrovnictví.
RZ/20/0127

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

zdravotní pojištění
150 750,00

Posílení položky zdravotního pojištění na výkon státní správy v 

oblasti opatrovnictví.
RZ/20/0127

1551
odvody za neplnění povinnosti zaměstn. 

zdravot. postiž.
6171 Činnost místní správy 5195

Odvody za neplnění povinnosti 

zaměstnávat zdravotně postižené
-80 000,00 Přesun finančních prostředků na dokrytí položky povinné pojistné. RZ/20/0127

6209 Nákup materiálu 6171 Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -573 185,00
Přesun finančních prostředků na sociální pojištění,zdravotní pojištění 

a povinné pojistné v oblasti opatrovnictví.
RZ/20/0127

2 400 112,60

-

9721
FZŠ a MŠ Holečkova - vybavení 

odborných učeben
3113 Základní školy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 180 227,62

Navýšení finančních prostředků  - dokrytí výdajů na pořízení 

učebních pomůcek a ICT vybavení u akce ZŠ Holečkova - odborné 

učebny.

RZ/20/0127

9790 ZŠ Holečkova - odborné učebny 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 336 332,11
Navýšení finančních prostředků - provedení výsadby dřevin u akce 

ZŠ Holečkova - odborné učebny.
RZ/20/0127

1379
org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 

Rožňavská (Dr. Milady Horákové)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
200 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ a MŠ Rožňavská - krytí 

výdajů opravy sociálního zařízení pro žáky základní školy.
RZ/20/0127

1357 org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
150 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Jílová - dovybavení školní 

zahrady herními prvky (houpadla, skluzavky, prolézačky, domeček).
RZ/20/0127

1360 org. 1440 neinv. přísp. MŠ Nálepky 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
120 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ kpt. Nálepky - dovybavení 

zahrady hracími prvky a pořízení hracích koutků do heren MŠ kpt. 

Nálepky.

RZ/20/0127

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

příspěvkovým organizacím
250 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Wolkerova - částečného krytí 

výdajů za opravu havarijního stavu chodníků v MŠ Wolkerova.
RZ/20/0127

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

příspěvkovým organizacím
100 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Zeyerova -  krytí výdajů na 

zajištění oprav pískovišť pro tři třídy MŠ.
RZ/20/0127

1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Dvorského (Sv. Kopeček)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
1 099 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dvorského - krytí 

výdajů za odstranění havárie střechy MŠ Kovařovicova (částka                                  

599 000,-Kč) za  opravy v rámci organizace, tj. malování, opravy 

elektro, opravy radiátorů, opravy WC a odpadů, opravy oken a 

žaluzií (celková částka 500 000,-Kč).

RZ/20/0127

1386 org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého 3113 Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
302 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Gorkého - krytí 

mimořádných výdajů  ZŠ a MŠ Týneček  (pořízení polic do archivu, 

školní tabule, dataprojektoru,  opravy dlažby, opravy omítek, opravy 

vstupních bran).

RZ/20/0127

1377
org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Nedvědova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
344 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Nedvědova -  krytí 

výdajů - havárie kanalizace v MŠ Husitská (222 000,-Kč), oprava 

bazénu (122 000,-Kč).

RZ/20/0127

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1388
org. 1400 neinv. přísp. ZŠ Gagarinova 

(Droždín)
3117

První stupeň základních 

škol
5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
105 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Gagarinova - krytí výdajů za 

hygienické potřeby, opravy podlahové krytiny na chodbě, pořízení 

skříní na ukládání pomůcek a pořízení stolů a pultů do výdejny 

stravy.

RZ/20/0127

9795
MŠ kpt. Nálepky (MŠ Na Bystřičce) - 

pořízení zahradního domku
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
100 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku MŠ kpt. Nálepky - pořízení 

zahradního domku pro děti MŠ Na Bystřičce.
RZ/20/0127

9796 MŠ Zeyerova - pořízení myčky nádobí 3111 Mateřské školy 6351
Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
65 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku MŠ Zeyerova - pořízení nové 

myčky na nádobí (stávající myčka je zastaralá, značně poruchová, 

opravy jsou nehospodárné).

RZ/20/0127

8070
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1035 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
282 182,99 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - MŠ Mozartova 33.

RZ/20/0124

8071
org. 1530 MŠ Mozartova, ÚZ 1031 

33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
49 797,01 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - MŠ Mozartova 33.

RZ/20/0124

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -2 835 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých na jednotlivých školách.
RZ/20/0127

2 848 539,73

-

1315 KMČ DHDM 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5137

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
89 000,00 Navýšení  finančních prostředků pro KMČ Řepčín. RZ/20/0127

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -49 000,00 Přesun finančních prostředků na DHM pro KMČ Řepčín. RZ/20/0127

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -40 000,00 Přesun finančních prostředků na DHM pro KMČ Řepčín. RZ/20/0127

0,00

4655

 INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu 

(výstavba a rekonstrukce sportovních 

zařízení)

3419 Ostatní sportovní činnost 6901 Rezervy kapitálových výdajů 300 000,00

Navýšení finannčích prostředků  na individuální investiční dotaci pro 

DHK Zora Olomouc (zhotovení PD na přístavbu tréninkové haly a 

šaten).

RZ/20/0128

1287 nákup služeb 3419 Ostatní sportovní činnost 5169 Nákup ostatních služeb -300 000,00
Přesun finančích prostředků  na individuální investiční dotaci pro 

DHK Zora Olomouc.
RZ/20/0128

0,00

-

2787 EKO-KOM služby 3725
Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů
5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru 

Olomouckého kraje účelově určeného na ochranu životního prostředí 

především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu.

RZ/20/0124

15 000,00

Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

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

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

3901
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5223

Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
3 100 000,00 34054

Posílení transferů církvím a náboženským společnostem je 

umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci 

programu "Regenerace městských památkových rezervací a 

    městských památkových zón na rok 2020.

RZ/20/0124

3898
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR  a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

85 000,00 34054

Posílení transferů nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým 

osobám je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na 

realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací 

    a městských památkových zón na rok 2020.

RZ/20/0124

3900
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR a MPZ"
3322

Zachování a obnova 

kulturních památek
5225

Neinvestiční transfery 

společenstvím vlastníků jednotek
40 000,00 34054

Posílení transferů společenstvím vlastníků jednotek je umožněno 

zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu 

"Regenerace městských památkových rezervací a městských 

    památkových zón na rok 2020.

RZ/20/0124

1091 neinv. transf. církvím a náb. spol. 3322
Zachování a obnova 

kulturních památek
5223

Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
710 000,00

Posílení transferů církvím a náboženským společnostem. Finanční 

prostředky jsou účelově určené na realizaci programu "Regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón 

na rok 2020 ( podíl obce).

RZ/20/0124

1092 neinv. transf. společ. vlastníků 3322
Zachování a obnova 

kulturních památek
5225

Neinvestiční transfery 

společenstvím vlastníků jednotek
15 000,00

Posílení transferů církvím společenstvím vlastníků jednotek. 

Finanční prostředky jsou účelově určené na realizaci programu 

"Regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2020 ( podíl obce).

RZ/20/0124

1089 neinv. transf. nefin. pod. subj. - FO 3322
Zachování a obnova 

kulturních památek
5212

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

-725 000,00

Přerozdělení finančních prostředků - podíl obce na realizaci 

programu "Regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2020 na jednotlivé subjekty dle 

rozhodnutí MK ČR.
    

RZ/20/0124

3 225 000,00

-

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 22 456,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením  úhrad členů 

ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/20/0124

22 456,00

-

1912 org. 1056 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00

Navýšení finančních prostředků na montáž, demontáž a mimořádnou 

opravu čerpadla přečerpávací stanice v Chomoutově.
RZ/20/0127

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování -27 000,00
Přesun finančních prostředků namontáž, demontáž a mimořádnou 

opravu čerpadla přečerpávací stanice v Chomoutově.
RZ/20/0127

1896 Opravy a udržování 5212 Ochrana obyvatelstva 5171 Opravy a udržování -2 000,00

Přesun finančních prostředků na položku OE - správní poplatek 

státní plavební správy - osvědčení provozu lodního plavidla pro 

JSDH SMOl.

RZ/20/0127

-2 000,00

Název inv.střediska : Odbor památkové péče

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče

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

-

8858

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 180 000,00 1 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MŠMT 

ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II.", fond 157

RZ/20/0124

8857

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 1 530 000,00 5 33063

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MŠMT 

ČR, účelově určené na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II.", fond 157

RZ/20/0124

8857

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -2 040 095,58 5 33063

Přesun finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na jednotlivé 

položky mezd (cizí zdroje EU - přímé a nepřímé náklady na platy, 

sociální poj., zdravotní poj.).

RZ/20/0127

8858

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán ORP Olomouc II." - 

rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -240 011,26 1 33063

Přesun finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na jednotlivé 

položky mezd (cizí zdroje SR - přímé a nepřímé náklady na platy, 

sociální poj., zdravotní poj.).

RZ/20/0127

8846
Místní akční plány ORP Olomouc II. 

(MAP)
6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -120 005,76

Přesun finančních prostředků MAP II. dle skutečnosti na jednotlivé 

položky mezd (vlastní zdroje - přímé a nepřímé náklady na platy, 

sociální poj., zdravotní poj.).

RZ/20/0127

-690 112,60

-

7558
Peněžitý dar Olomouckého kraje  - 

třídění komunálního odpadu - smlouva
4122

Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů
15 000,00

Zapojení peněžitého daru Olomouckého kraje - třídění sběru 

    komunálního odpadu (odbor životního prostředí, EKO-KOM).
RZ/20/0124

3888
ÚZ 34054 MK ČR na "Program 

regenerace MPR a MPZ"
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
3 225 000,00 34054

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu 

"Regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2020."

RZ/20/0124

9147

ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II"

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
1 530 000,00 5 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční 

        plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157
RZ/20/0124

9146

ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na projekt 

"Místní akční plán vzdělávání v ORP 

Olomouc II"

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
180 000,00 1 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na projekt "Místní akční 

        plán vzdělávání v ORP Olomouc II.", fond 157
RZ/20/0124

7721 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
282 182,99 5 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Mozartova.
RZ/20/0124

7722 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
49 797,01 1 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Mozartova.
RZ/20/0124

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba 

členů ZMO pojistné odpovědnosti za 

škodu  

6112 Zastupitelstva obcí 2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
22 456,00 Zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu. RZ/20/0124

5 304 436,00

V Olomouci dne 12. 11. 2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Inv.střed. : PR

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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