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

-

9421
Droždín - okružní křižovatka, org. 

16018
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -1 723 000,00

Snížení finančních prostředků - akce se nebude v letošním roce 

realizovat.
RZ/20/0137

3292
Tramvajová trať II. etapa - Nové 

Sady - Povel, org. 15161
2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby -1 277 000,00

Snížení finačních prostředků - akce se  nebude v letošním roce 

realizovat.
RZ/20/0137

8371
Pavelkova - autobusová zastávka, 

org. 15784
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu navýšení ceny za přeložku 

CETIN.
RZ/20/0137

7063
Odpadové centrum Olomouc, org. 

25672
3725

Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů
6121 Budovy, haly a stavby 2 950 000,00

Navýšení finančních prostředků - zpracovatel odevzdá část PD v 

předtermínu do konce roku 2020.
RZ/20/0137

9424

ZŠ Svatý Kopeček - odborné 

učebny, tělocvična, stropy, org. 

15951                

3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -1 643 524,88
Záměna vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR,  na projekt  "ZŠ 

  Dvorského - odborné učebny" fond 170.
RZ/20/0135

9832
ÚZ 1071 17968 ZŠ Dvorského - 

odborné učebny, org. 15951
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 91 306,94 1 17968

Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Dvorského - 

odborné učebny" fond 170.
RZ/20/0135

9833
ÚZ 1075 17969 ZŠ Dvorského - 

odborné učebny, org. 15951
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 552 217,94 5 17969

Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Dvorského - 

  odborné učebny" fond 170.
RZ/20/0135

0,00

-

4928
Systém hospodaření s vozovkami v 

majetku SMOl, org. 6017
3635 Územní plánování 6119

Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
-390 000,00

Snížení finančních prostředků na vykrytí objednávek na projektové 

dokumentace (Náves Svobody - oprava vozovky II.etapa, úprava 

panelové cesty v trase CT č. 5 Nemilany směr Nedvězí , diagnostický 

průzkum "MK Olomouc Přednádraží, geotechnický průzkum 

ul.Černochova .

RZ/20/0137

3331 opravy 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5171 Opravy a udržování -67 000,00

Přesun finančních prostředků na akci: " Opravy chodníků a obrubníků 

na ul. Pasteurova, ul. Komenského, pro cyklotrasu".
RZ/20/0137

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 67 000,00
Navýšení finančních prostředků na akci: " Opravy chodníků a obrubníků 

na ul. Pasteurova, ul. Komenského, pro cyklotrasu".
RZ/20/0137

1141 poradenské a práv. služby 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5166

Konzultační, poradenské a právní 

služby
390 000,00

Navýšení finančních prostředků - projektové dokumentace. (Náves 

Svobody - oprava vozovky II.etapa, úprava panelové cesty v trase CT          

č. 5 Nemilany směr Nedvězí, diagnostický průzkum "MK Olomouc 

Přednádraží, geotechnický průzkum ul. Černochova).

RZ/20/0137

0,00

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

-

6201
Nájemné za nájem s právem koupě - 

leasing
6171 Činnost místní správy 5178 Nájemné za nájem s právem koupě -2 000 000,00

Přesun finačních prostředků na položku platy zaměstnanců v pracovním 

poměru.
RZ/20/0137

6198 Služby školení a vzdělávání 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání -2 000 000,00
Přesun finančních prostředků na položku platy zaměstnanců, zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení.
RZ/20/0137

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

zdravotní pojištění
269 059,00 Navýšení položky povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. RZ/20/0137

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti

741 405,00 Navýšení položky povinné pojistné na sociální zabezpečení. RZ/20/0137

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech

2 989 536,00 Navýšení položky platy zaměstnanců v pracovním poměru. RZ/20/0137

0,00

-

2827 Nákup SW, org. 34379 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení -950 000,00
Přesun finančních prostředků na položku DHDM, programové vybavení 

a služby v souvislosti s nákupem výpočetní techniky.
RZ/20/0137

1343 programové vybavení 6171 Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 150 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu nákupu  SW pro nové 

počítače.
RZ/20/0137

1331 DHDM 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 Navýše finančních prostředků z důvodu nákupu výpočetní techniky. RZ/20/0137

1341 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 Navýšení finančních prostředků z důvodu zdražení služeb SW podpory. RZ/20/0137

0,00

-

1401 ost. neinv. výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy -514 400,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých na ZŠ a MŠ Demlova a odd. středisko rozvozu 

stravy OŠ MMOl.

RZ/20/0137

2556
 DOTACE využití volného času PO 

(školy SMOl)
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-330 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých na ZŠ a MŠ Demlova.
RZ/20/0137

8502

PPK - projekt Školní hřiště pro 

veřejnost - zajištění kamerami 

(Program prevence kriminality)

3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200 000,00
Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých na ZŠ a MŠ Demlova.
RZ/20/0137

7683
Koncepce rozvoje školství a rodinné 

politiky" schválené v ZMO
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -100 000,00

Přesun finančních prostředků odboru školství k zajištění výdajů 

rozpočtově nekrytých na FZŠ Hálkova.
RZ/20/0137

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 400,00
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství ke krytí 

výdajů za PHM odd. středisko rozvozu stravy OŠ MMOl.
RZ/20/0137

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor informatiky a Smart City

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky a Smart City

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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8225
org. 1550 MŠ Rooseveltova, ÚZ 

1031 33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
75 175,52 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - MŠ  Roosveltova.

RZ/20/0135

1382 org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova 3113 Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
100 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  FZŠ Hálkova z důvodu  úhrady 

materiálových výdajů (pořízení učebnic a výukových materiálů pro 

žáky).

RZ/20/0137

8117
org. 1210 ZŠ Zeyerova., ÚZ 1031 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
175 102,51 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - ZŠ  Zeyerova.

RZ/20/0135

8020
org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
213 352,06 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - ZŠ a MŠ Demlova.

RZ/20/0135

8224
org. 1550 MŠ Rooseveltova, ÚZ 

1035 33063
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
425 994,48 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - MŠ  Roosveltova.

RZ/20/0135

8116
org. 1210 ZŠ Zeyerova., ÚZ 1035 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
992 247,49 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - ZŠ  Zeyerova.

RZ/20/0135

1374
org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Demlova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
1 030 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Demlova z důvodu nutné 

potřeby zajištění výměny oken na ZŠ Petřkova, které jsou v havarijním 

stavu.

RZ/20/0137

8019
org. 1250 ZŠ a MŠ Demlova, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
1 208 994,94 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

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

vzdělávání - ZŠ a MŠ Demlova.

RZ/20/0135

3 090 867,00

-

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

sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery fundacím, 

ústavům a obecně prospěšným 

společnostem

-572 900,00

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků u dotací v sociální oblasti 

do části rozpočtu kapitálové výdaje (realizace studie o lokalitách 

vhodných pro dostupné bydlení a realizace oplocení pozemku v k.ú. 

Klášterní Hradisko pro potřeby vybudování zázemí sociálních služeb).

RZ/20/0137

3538
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 

náhrady (část)
3632 Pohřebnictví 5811

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou 

újmu
-100 000,00

Přesun finančních prostředků za účelem dovybavení kanceláří 

opatrovnického oddělení (spisové skříně, kancelářská křesla).
RZ/20/0137

3518
 PPK - DOTACE - nespecifikované 

rezervy
5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti, 

veřejného pořádku
5901 Nespecifikované rezervy -37 100,00

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků u dotací v oblasti 

prevence kriminality do části rozpočtu kapitálové výdaje (realizace 

studie o lokalitách vhodných pro dostupné bydlení a realizace oplocení 

pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko pro potřeby vybudování zázemí 

sociálních služeb).

RZ/20/0137

8778
Klub seniorů Peškova - klimatizace, 

org. 35939
4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
6122 Stroje, přístroje a zařízení -1 000,00

Přesun finančních prostředků za účelem dokrytí nákladů v souvislosti s 

instalací protipožárního systému na budově Domova pro ženy a matky 

s dětmi Holečkova.

RZ/20/0137

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 1 000,00

Navýšení finančních prostředků za účelem dokrytí nákladů v souvislosti 

s instalací protipožárního systému na budově Domova pro ženy a 

matky s dětmi Holečkova.

RZ/20/0137

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

9826 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00
Navýšení finančních prostředků za účelem dovybavení kanceláří 

opatrovnického oddělení (spisové skříně, kancelářská křesla).
RZ/20/0137

9821

Klášterní Hradisko - oplocení areálu 

na pozemku se zázemím pro sociální 

služby, org. 16054

6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 210 000,00

Navýšení nevyčerpaných finančních prostředků do části rozpočtu 

kapitálové výdaje - projketové dokumentace(realizace oplocení 

pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko pro potřeby vybudování zázemí 

sociálních služeb).

RZ/20/0137

9829
Studie -lokality pro dostupné bydlení, 

org 26059
3636 Územní rozvoj 6119

Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
400 000,00

Navýšení nevyčerpaných finančních prostředků do části rozpočtu 

kapitálové výdaje - stavební investice (realizace studie o lokalitách 

vhodných pro dostupné bydlení).

RZ/20/0137

0,00

1613 ost. osob. výdaje 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5021 Ostatní osobní výdaje -80 000,00 Přesun finančních prostředků  na položku - Náhrady v době nemoci. RZ/20/0137

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

-50 000,00 Přesun finančních prostředků  na položku - Náhrady v době nemoci. RZ/20/0137

1639 nákup kolků 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5361 Nákup kolků -30 000,00 Přesun finančních prostředků na položku nájemné s právem koupě. RZ/20/0137

1615 pov. poj. na veřej. zdrav. poj. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
-20 000,00 Přesun finančních prostředků  na položku - Náhrady v době nemoci. RZ/20/0137

1624 plyn 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5153 Plyn -10 000,00 Přesun finančních prostředků na položku nájemné s právem koupě. RZ/20/0137

1636 nájemné s právem koupě 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 40 000,00 Navýšení finančních prostředků z důvodu platby akontace na 2 vozidla. RZ/20/0137

1620 DHDM 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66 000,00
Navýšení finančních prostředků na nákup mobilní PTZ kamery pro KMČ 

č. 6.
RZ/20/0137

1616 náhrady mezd v době nemoci 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu zvýšené nemocnosti 

zaměstnanců.
RZ/20/0137

66 000,00

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171 Opravy a udržování -90 000,00

Přesun finančních prostředků na pořízení studie pro KMČ č. 25 a nákup 

mobilní PTZ kamery pro KMČ č. 6.
RZ/20/0137

9781 KMČ - studie veřejného prostranství 3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje
5166

Konzultační, poradenské a právní 

služby
24 000,00 Navýšení finančních prostředků na pořízení studie pro KMČ č. 25. RZ/20/0137

-66 000,00

6088 honoráře umělcům 3319 Ostatní záležitosti kultury 5041
Odměny za užití duševního 

vlastnictví
-1 027 000,00

Přesun finančních prostředků na  zpracování projektové dokumentace a 

aktualizace energetického auditu na zateplení plaveckého stadionu 

Olomouc.

RZ/20/0137

5855 poplatky OSA za hudební produkce 3319 Ostatní záležitosti kultury 5041
Odměny za užití duševního 

vlastnictví
-240 000,00

Přesun finančních prostředků na služby a zpracování projektové 

dokumentace a aktualizace energetického auditu na zateplení 

plaveckého stadionu Olomouc, opravy prostoru restaurace PS.

RZ/20/0137

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

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

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

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

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

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
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Název § Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

1302 DHDM veřejná hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -159 000,00
Přesun finančních prostředků na odkup bazénového vysavače Weda 

B600 z Plaveckého stadionu.
RZ/20/0137

1260 nákup služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 132 000,00 Navýšení položky služby. RZ/20/0137

9810
Bazénový vysavač Weda B600, org. 

36050
3419 Ostatní sportovní činnost 6122 Stroje, přístroje a zařízení 159 000,00 Bazénový vysavač Weda B600. RZ/20/0137

9828

Plavecký stadion - projektová 

dokumentace a aktualizace 

energetického auditu na zateplení, 

org. 26058

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6121 Budovy, haly a stavby 530 000,00
Zpracování projektová dokumentace a aktualizace energetického auditu 

na zateplení.
RZ/20/0137

1295
OLTERM & TD, a. s. - opravy 

Plaveckého stadionu
3419 Ostatní sportovní činnost 5213

Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

605 000,00 Opravy prostoru restaurace Plaveckého stadionu. RZ/20/0137

0,00

2116 Výkupy pozemků, org. 30753 3639
Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené
6130 Pozemky -840 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za bezesmluvní 

užívání pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce - vlastník ÚZSVM. 

Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za studnu.

RZ/20/0137

3883 demolice staveb 3639
Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené
5169 Nákup ostatních služeb -359 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na opravy 

kulturních památek. Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady 

nákladů na likvidaci oplocení a drobných staveb v zahrádkářské kolonii 

v k.ú. Nová Ulice.

RZ/20/0137

1855 GP, zaměření - služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -100 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za kanalizační 

přípojky. Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za 

opravu studny.

RZ/20/0137

1841 Kašny - el. energie 3329
Ostatní záležitosti ochrany památek a 

péče o kulturní dědictví
5154 Elektrická energie -65 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na likvidaci 

oplocení a drobných staveb v zahrádkářské kolonii v k.ú. Nová Ulice.
RZ/20/0137

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

studny.
RZ/20/0137

5929 MOVO - kanalizační přípojky 2310 Pitná voda 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za opravu 

studny.
RZ/20/0137

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329
Ostatní záležitosti ochrany památek a 

péče o kulturní dědictví
5171 Opravy a udržování 199 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na opravy 

kulturních památek.
RZ/20/0137

3249 zeleň - služby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00
Navýšení  finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na likvidaci 

oplocení a drobných staveb v zahrádkářské kolonii v k.ú. Nová Ulice.
RZ/20/0137

2631 Výkupy budov, org. 35165 3639
Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené
6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů  za studnu. RZ/20/0137

1851 nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné 490 000,00

Navýšení  finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů za 

bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce - vlastník 

ÚZSVM.

RZ/20/0137

0,00

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru
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1924 Opravy a udržování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5171 Opravy a udržování -115 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku Dopravní 

automobily JSDH - pořízení dopravních automobilů pro JSDH 

Chomoutov a Topolany.

RZ/20/0139

1922 Služby školení a vzdělávání 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5167 Služby školení a vzdělávání -29 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku Dopravní 

automobily JSDH - pořízení dopravních automobilů pro JSDH 

Chomoutov a Topolany.

RZ/20/0139

1911 DHDM 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -22 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku Dopravní 

automobily JSDH - pořízení dopravních automobilů pro JSDH 

Chomoutov a Topolany.

RZ/20/0139

3824 Služby školení a vzdělávání 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání -10 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku Dopravní 

automobily JSDH - pořízení dopravních automobilů pro JSDH 

Chomoutov a Topolany.

RZ/20/0139

1924 Opravy a udržování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5171 Opravy a udržování -10 000,00 Přesun finančních prostředků na  položku PHM. RZ/20/0137

1911 DHDM 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -8 000,00
Přesun finančních prostředků na investiční položku Stroje, přístroje a 

zařízení na pořízení zvedacího zařízení pro JSDH SMOl.
RZ/20/0137

9769 Zvedací zařízení, org. 36044 5212 Ochrana obyvatelstva 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 000,00
Navýšení finančních prostředků na investiční položce Stroje, přístroje a 

zařízení na pořízení zvedacího zařízení pro JSDH SMOl.
RZ/20/0137

1891 PHM 5212 Ochrana obyvatelstva 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 Navýšení finančních prostředků na  položku PHM. RZ/20/0137

8722
Dopravní automobily JSDH, org. 

35871
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6123 Dopravní prostředky 176 000,00

Navýšení finančních prostředků - pořízení dopravních automobilů pro 

JSDH Chomoutov a Topolany.
RZ/20/0139

0,00

-

8954
Jiráskova - rekonstrukce stoky GVC 

a GV, org. 15707
2321

Odvádění a čistění odpadních vod a 

nakládání s kaly
6121 Budovy, haly a stavby -307 000,00

Přesun finančních prostředků do rezervy vodohospodářské 

infrastruktury z dokončené investiční akce na obnovu a rozvoj 

vodovodů a kanalizací.

RZ/20/0137

8953
Blanická ulice - rekonstrukce 

kanalizace, org. 15874
2321

Odvádění a čistění odpadních vod a 

nakládání s kaly
6121 Budovy, haly a stavby -42 000,00

Přesun finančních prostředků do rezervy vodohospodářské 

infrastruktury z dokončené investiční akce na obnovu a rozvoj 

vodovodů a kanalizací.

RZ/20/0137

8100
Rezerva - obnova vodohospodářské 

infrastruktury 
2321

Odvádění a čistění odpadních vod a 

nakládání s kaly
6121 Budovy, haly a stavby 349 000,00

Navýšení rezervy vodohospodářské infrastruktury o finanční prostředky 

z dokončených investičních akcí na obnovu a rozvoj vodovodů a 

kanalizací.

RZ/20/0137

0,00

-

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
-4 760,00 34026

Snížení finančních prostředků z důvodu nevyčerpání dotace na projekt 

"Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu Moravského divadla 

Olomouc", vratka poskytovateli Ministerstvu kultury ČR. 

RZ/20/0135

-4 760,00

Název inv.střediska : MOVO, a. s. 

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace - Moravské divadlo Olomouc

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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-

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
-1 643 524,88

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě:

- dotace MMR ČR účelově určené na projekt ZŠ Dvorského - odborné 

učebny, fond 170

RZ/20/0135

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
-4 760,00 34026

Snížení finančních prostředků z důvodu nevyčerpání dotace na projekt 

"Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu Moravského divadla 

Olomouc" , vratka poskytovateli ( Ministerstvo kultury ČR).

RZ/20/0135

9831
ÚZ 1071 17968 MMR ČR na projekt 

"ZŠ Dvorského -  odborné učebny"
4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
91 306,94 1 17968

Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Dvorského - 

  odborné učebny", fond 170.
RZ/20/0135

7722
ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu
463 630,09 1 33063

Zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Roosveltova                             

(425 994,48), ZŠ Zeyerova (175 102,51Kč), ZŠ a MŠ Demlova                                 

(213 352,06 Kč).

RZ/20/0135

9830
ÚZ 1075 17969 MMR ČR na projekt 

"ZŠ Dvorského -  odborné učebny"
4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
1 552 217,94 5 17969

Zapojení  dotace MMR ČR, účelově určené na projekt  "ZŠ Dvorského - 

  odborné učebny" fond 170.
RZ/20/0135

7721
ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP 

VVV
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu
2 627 236,91 5 33063

Zapojení dotací MŠMT ČR, účelově určených na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Roosveltova                      

(425 994,48), ZŠ Zeyerova (992 247,49), ZŠ a MŠ Demlova                      

  (1 208 994,94).

RZ/20/0135

3 086 107,00

V Olomouci dne 16.12.2020 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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