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-

1871
org. 2671 dopravní obslužnost DPMO, 

a.s.
2295

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - smíšená
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -7 000 000,00

Snížení finančních prostředků z důvodu krácení zálohy na 

kompenzaci u DPMO - MHD schválené v RMO 24.8.2020.
RZ/20/0122

-7 000 000,00

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy 7 000 000,00

Navýšení finančních prostředků - REZERVA k dispozici dle 

rozhodnutí RMO/ZMO - vrácení zálohy na kompenzaci u 

DPMO - MHD schválené v RMO 24.8.2020.

RZ/20/0122

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -8 575 000,00

Přesun finančních prostředků  z rezervy k dispozici RMO/ZMO 

na rezervu k obnově vodohospodářské infrastruktury, které 

byly použity na neodkladný nákup respirátorů KN95 z důvodu 

mimořádné situace COVID-19.

RZ/20/0132

-1 575 000,00

-

4220 Klíč - centrum sociálních služeb, p. o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5339

Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
120 000,00

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - 

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí ZMO 

jednotlivým žadatelům - projekt Udržitelnost potřebné podpory 

v rozsahu zohledňujícím kompetence klienta služby chráněné 

bydlení Domov - 70 tis. Kč, projekt Udržitelnost stávající kvality 

služby podpora samostatného bydlení Šance - 50 tis. Kč.

RZ/20/0133

1732  DOTACE dle RMO - sociální služby 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery fundacím, 

ústavům a obecně prospěšným 

společnostem

-120 000,00

Dotace v sociální oblasti - individuální žádosti nad 50 tis. Kč - 

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí ZMO 

jednotlivým žadatelům.

RZ/20/0133

0,00

5085 Židovská obec Olomouc 3319 Ostatní záležitosti kultury 5223
Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem
300 000,00 Olomoucká synagoga. RZ/20/0133

7264 DHK Zora Olomouc - přístavba šaten 3419 Ostatní sportovní činnost 6322 Investiční transfery spolkům 300 000,00 Projektová dokumentace na tréninkovou halu. RZ/20/0133

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

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

Magistrát města Olomouce

Vydala: Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém zasedání dne 16. 11. 2020 rozpočtové změny roku 2020. 

Prvek

Název inv.střediska : Akciové společnosti  Doppravní podnik města Olomouc  a.s.

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický
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4655

 INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu 

(výstavba a rekonstrukce sportovních 

zařízení)

3419 Ostatní sportovní činnost 6901 Rezervy kapitálových výdajů -550 000,00
Přesun finančních prostředků dle rozhodnutí ZMO jednotlivým 

žadatelům.
RZ/20/0133

1281  DOTACE - celková položka 3319 Ostatní záležitosti kultury 5221

Neinvestiční transfery fundacím, 

ústavům a obecně prospěšným 

společnostem

-300 000,00
Přesun finančních prostředků dle rozhodnutí ZMO jednotlivým 

žadatelům.
RZ/20/0133

8689
1. HFK Olomouc - polyfunkční 

sportovní hala
3419 Ostatní sportovní činnost 6313

Investiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-právnickým 

osobám

250 000,00 Vybudování parkoviště. RZ/20/0133

0,00

-

8100
Rezerva - obnova vodohospodářské 

infrastruktury 
2321

Odvádění a čistění odpadních 

vod a nakládání s kaly
6121 Budovy, haly a stavby 8 575 000,00

Vrácení finančních prostředků  z rezervy k dispozici RMO/ZMO 

na rezervu k obnově vodohospodářské infrastruktury, které 

byly použity na neodkladný nákup respirátorů KN95 z důvodu 

mimořádné situace COVID-19.

RZ/20/0132

8 575 000,00

V Olomouci dne: 24.11.2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Vypracovala : Čotková Alena vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 
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