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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položka Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změny

-

8372

Jantarová stezka, úsek 

Hodolanská, Libušina  I.část, org. 

15572

2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -42 000,00

Převod finančních prostředků z odboru investic na odbor městské zeleně a 

odpadového hodpodářství na náhradní výsadbu akce "Jantarová stezka - úsek 

Hodolanská, Libušina - I. Část.

RZ/21/0025

4979
MŠ Dělnická - energetická 

opatření, org. 14985
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -603 000,00

Převod finančních prostředků z odboru investic na odbor školství. Úhrada 

stěhování vybavení MŠ Dělnická z důvodu rekonstrukce objektu.
RZ/21/0025

9431
Žižkovo náměstí, Husova – 

koordinovaný tah SSZ, org. 15889
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -1 560 500,00

Převod finančních prostředků v rámci stavby  "Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah, SSZ" na jednotlivé položky rozpočtové skladby dle rozdělení 

majetku.

RZ/21/0025

9920
Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah, SSZ
2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00

Navýšení položky v rámci stavby  "Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah, 

SSZ". Jedná se o licence ke kamerám.
RZ/21/0025

9918

Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah, SSZ, org. 

35889

2212 Silnice 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 353 500,00

Navýšení položky v rámci stavby  "Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah, 

SSZ". Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek s hodnotou nad 40.000,00 Kč 

(dodávka a montáž radarového detektoru, videodetektor, mikorprocesorový 

řadič a kamery).

RZ/21/0025

9919

Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah, SSZ, org. 

35889

2212 Silnice 6111 Programové vybavení 199 500,00
Navýšení položky v rámci stavby  "Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah, 

SSZ". Jedná se o softwarové vybavení pro komunikaci s vozidly.
RZ/21/0025

-645 000,00

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -600 000,00

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na odbor 

ochrany  z důvodu schválení v ZMO žádosti o poskytnutí peněžitého daru na 

pořízení záchranářských termokamer Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje.

RZ/21/0030

-600 000,00

-

2301
KIDSOK dopr. obslužnost DPMO, 

a.s.
2295

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - smíšená
5193

Výdaje na dopravní 

územní obslužnost
1 983 581,00

Navýšení provozního výdaje je umožněno zapojením zvýšené úhrady za 

doplatek  dle smlouvy o provozní ztrátě od příspěvkové organizace KIDSOK.
RZ/21/0022

1 983 581,00

-

9138 Olomoucká vinná společnost 2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00

Žadatelem je Olomoucká vinná společnost - projekt "Účast partnerských měst z 

Nizozemí, Maďarska, Slovenska na Vinných slavnostech".
RZ/21/0029

9503
Střední škola polygrafická, 

Olomouc
2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5339

Neinvestiční transfery 

cizím příspěvkovým 

organizacím

20 800,00

Žadatelem je Střední škola polygrafická, Olomouc - projekt "Polygrafie bez 

hranic, odborná stáž polských učitelů na SŠ polygrafické". Navazující spolupráce 

mezi školami.

RZ/21/0029

Název inv.střediska : Oddělení vnějších vztahů 

Mgr. Podlipská Zdeňka, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů

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 : 05-Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položka Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

9134
Unie výtvarných umělců 

Olomoucka, z.s.
2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
25 000,00

Žadatelem je Unie výtvarných umělců Olomoucka, z. s. - projekt "Výtvarníci z 

Krakova (grafika, kresba)". Předtiskové a tiskové práce katalogu k výstavě 

krakovských výtvarníků, která uvede nadcházející  česko-polský rok.

RZ/21/0029

7501 zahraniční aktivity 2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5901 Nespecifikované rezervy -100 800,00
Rozdělení finančních prostředků dotace"zahraniční aktivity" dle jednotlivých 

subjektů.
RZ/21/0029

9504
Základní umělecká škola 

CAMPANELLA Olomouc
2191

Mezinárodní spolupráce v 

průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách

5339

Neinvestiční transfery 

cizím příspěvkovým 

organizacím

25 000,00

Žadatelem je  Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc - v rámci 

spolupráce partnerských měst je plánován projekt  "Rybova Mše Vánoční v 

partnerském městě Bratislava 18. 12. 2021" účast pěveckého souboru 

CAMPANELLA a komorního orchestru Iši Krejčího.

RZ/21/0029

0,00

-

1354 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 603 000,00
Navýšení finančních prostředků a převod z odboru investic na úhradu stěhování 

vybavení MŠ Dělnická z důvodu rekonstrukce objektu.
RZ/21/0025

9883
org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 

1201 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 701,00 1 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově určené na 

bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z 

prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v 

Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraj II" - ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0022

9884
org. 1420 ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ 

1205 13014
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

9 639,00 5 13014

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace účelově určené na 

bezplatné poskytování stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z 

prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v 

Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraj II" - ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0022

9720 vratky dotací na základě výzvy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5904

Převody domněle 

neoprávněně použitých 

dotací zpět poskytovateli

6 477,00

Vratka dotace z projektu "Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání z programu 

MŠMT OP VVV od subjektu MŠ Žižkovo nám. z důvodu nedočerpání finančních 

prostředků.

RZ/21/0022

620 817,00

-

7368

Azylový dům pro muže, 

Řepčínská 113 - rekonstrukce 

sociálního zařízení

4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5171 Opravy a udržování 700 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje 

za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace 

    odboru sociálních služeb.

RZ/21/0022

7850
Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5137

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek
24 094,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru od společnosti 

Moravská vodárenská a.s. za účelem pořízení technického vybavení (výpočetní 

techniky) pro zařízení Domov pro matky s dětmi Holečkova.

RZ/21/0022

7885
Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5137

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek
24 094,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru od společnosti 

Moravská vodárenská a.s. za účelem pořízení technického vybavení (výpočetní 

technika a spotřební materiál) pro zařízení Domov pro matky s dětmi Sokolská.

RZ/21/0022

7851 Nákup materiálu jinde nezařazený 4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
906,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru od společnosti 

Moravská vodárenská a.s. za účelem pořízení technického vybavení (výpočetní 

technika a spotřební materiál) pro zařízení Domov pro matky s dětmi Holečkova.

RZ/21/0022

7886 Nákup materiálu jinde nezařazený 4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
906,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru od společnosti 

Moravská vodárenská a.s. za účelem pořízení technického vybavení (výpočetní 

technika a spotřební materiál) pro zařízení Domov pro matky s dětmi Sokolská.

RZ/21/0022

7959
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5901 Nespecifikované rezervy 1 960 332,50

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje 

za zajištění poskytování sociálních služeb (Azylový dům) na základě fakturace 

   odboru sociálních služeb.

RZ/21/0022

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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7880
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5901 Nespecifikované rezervy 2 967 355,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje 

za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi 

         Holečkova) na základě fakturace odboru sociálních služeb.

RZ/21/0022

7916
org. 358 Ostatní neinvestiční 

výdaje jinde nezařazené
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5901 Nespecifikované rezervy 1 681 480,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje 

za zajištění poskytování sociálních služeb (Domov pro ženy a matky s dětmi 

      Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních služeb.

RZ/21/0022

7 359 167,50

-

1619 knihy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5136
Knihy, učební pomůcky a 

tisk
8 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno posílením příjmů z hospodářské 

činnosti  na nákup příručky strážníka. Příručky se používají k rychlé kontrole 

správnosti posouzení přestupků či protiprávního jednání.

RZ/21/0022

1630 nájemné 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5164 Nájemné 110 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno posílením příjmů z hospodářské 

činnosti  na úhradu podnájmu elektrovozidla Nissan Acenta electric od 

společnosti Olterm.

RZ/21/0022

1633 opravy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5171 Opravy a udržování 22 953,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění pojišťovny 

Generali Česká pojišťovna a. s., za škody na majetku města (služební vozidlo 

    Městské police Olomouc).

RZ/21/0022

2106

PPK Městská policie - rozšíření 

stacionárního kamerového 

systému, org. 30952

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 Stroje, přístroje a zařízení 123 000,00

Posílení kapitálového výdaje je umožněno posílením příjmů z hospodářské 

činnosti  za účelem financování upgradu serveru a repase klientské stanice, 

které jsou součástí městského kamerového dohlížecího systému.

RZ/21/0022

5761 Preventivní radary, org. 35420 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88 388,00 Preventivní radar pro KMČ č. 2 Droždín. RZ/21/0025

352 341,00

-

9417 poskytnuté náhrady 6171 Činnost místní správy 5192 Poskytnuté náhrady 72 800,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění Generali 

České pojišťovna za škody na majetku Moravského divadla Olomouc.
RZ/21/0022

72 800,00

-

1316 KMČ nákup mat. 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
211 612,00 Navýšení finančních prostředků na materiál pro KMČ. RZ/21/0025

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -300 000,00

Přesun finančních prostředků na materiál KMČ a zařízení pro zobrazování 

rychlosti pro KMČ č. 2 Droždín.
RZ/21/0025

-88 388,00

9358
aktuální opravy -  Zimní stadion, 

Andrův stadion, Plavecký stadion
3412

Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
5171 Opravy a udržování -1 210 000,00

Přesun finančních prostředků na nákup nového traktoru  k údržbě travnaté 

plochy Androva stadionu, ale i k údržbě tréninkových hřišť SK Sigma Olomouc v 

Řepčíně.  

RZ/21/0025

9928
Traktor (v majetku města, pro 

Andrův stadion), org. 36064
6171 Činnost místní správy 6123 Dopravní prostředky 1 210 000,00

Nákup nového traktoru  k údržbě travnaté plochy Androva stadionu, a k údržbě 

tréninkových hřišť SK Sigma Olomouc v Řepčíně.  
RZ/21/0025

0,00

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

Mgr. Vykydalová Karin, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Název inv.střediska : Městská policie Olomouc

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie olomouc

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Název inv.střediska : Oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položka Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

-

7460
následná péče o výsadby u 

investičních akcí 
3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00

Navýšení finančních prostředků a převod z odboru investic na náhradní výsadbu 

akce "Jantarová stezka - úsek Hodolanská, Libušina - I. Část.
RZ/21/0025

42 000,00

-

9408 Dary obyvatelstvu 5519
Ostatní záležitosti požární 

ochrany
5492 Dary obyvatelstvu 600 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO (ekonomický 

odbor) z důvodu schválení  žádosti o poskytnutí peněžitého daru na pořízení 

záchranářských termokamer Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje. (podléhá schválení v ZMO).

RZ/21/0030

9606 Ochranné pomůcky 5213 Krizová opatření 5132 Ochranné pomůcky 350 000,00
Navýšení finančních prostředků - krizové opatření COVID-19, na nákup 

respirátorů.
RZ/21/0025

9629
Stroje, přístroje a zařízení - 

COVID 19
5213 Krizová opatření 6122 Stroje, přístroje a zařízení -350 000,00

Přesun finančních prostředků - krizové opatření COVID-19, na nákup 

respirátorů.
RZ/21/0025

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování 34 272,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění Generali 

České pojišťovny za poškozený hlásič bezdrátového rozhlasu.
RZ/21/0022

2291 Progr. vybavení 5521

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému

5172 Programové vybavení 9 700,00
Navýšení finančních prostředků na pořízení nové verze lince a aktualizace SW 

GINA pro JSDH SMOl.
RZ/21/0025

1913 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512
Požární ochrana - dobrovolná 

část
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-9 700,00

Přesun finančních prostředků na programové vybavení na pořízení nové verze 

licence a aktualizace SW GINA pro JSDH SMOl.
RZ/21/0025

634 272,00

2968
KÚ na zajištění sociálních služeb - 

Azylový dům    
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
2 660 332,50

Zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb 

    (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních služeb.
RZ/21/0022

2201

KÚ za zajištění sociálních služeb - 

Domov pro matky s dětmi 

Holečkova 

4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
2 967 355,00

Zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb 

(Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru 

   sociálních služeb.

RZ/21/0022

7367

KÚ za zajištění sociálních služeb - 

Domov pro matky s dětmi 

Sokolská 

4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
2111

Příjmy z poskytování 

služeb a výrobků
1 681 480,00

Zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních služeb 

(Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru 

     sociálních služeb.

RZ/21/0022

5398

odbor školství - vratky státních 

dotací poskytnutých v minulých 

rozpočtových obdobích

6402 Finanční vypořádání 2229

Ostatní přijaté vratky 

transferů a podobné 

příjmy

6 477,00

Vratka dotace z projektu "Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání z programu 

MŠMT OP VVV od subjektu MŠ Žižkovo nám. z důvodu nedočerpání finančních 

  prostředků.

RZ/21/0022

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330

Převody vlastním fondům v 

rozpočtech územní úrovně
4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské 

(podnikatelské) činnosti

241 000,00

Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti města za účelem 

financování upgrade serveru a repase klientské stanice (123 000,00 Kč), 

financování nákupu 140 ks příruček strážníka (8 000,00 Kč) a na úhradu 

celoročního podnájmu elektrovozidla Nissan electrik od společnosti Olterm       

(110 000,00 Kč).

RZ/21/0022

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171 Činnost místní správy 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00

Zapojení daru od společnosti Moravská vodárenská a.s. za účelem pořízení 

technického vybavení (výpočetní technika a drobný spotřební materiál) pro 

       zařízení Domov pro matky s dětmi.

RZ/21/0022

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položka Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka Číslo změnyPrvek

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 107 072,00

Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s. - náhrada škody v 

objektu Moravského divadla Olomouc (72 800,00Kč) a za poškozený hlásič 

    bezdrátového rozhlasu (34 272,00 Kč).

RZ/21/0022

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 953,00
Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s., za škodu na  v 

majetku města (vozidlo MPO).
RZ/21/0022

2240 tržby obce zóna 71 2295
Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - smíšená
2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
1 983 581,00

Zapojení finančních prostředků - zvýšená úhrada za doplatek od příspěvkové 

organizace KIDSOK na základě smlouvy o provozní ztrátě.
RZ/21/0022

9250

ÚZ 1201 13014 MPSV ČR na 

program Operační program 

potravinové a materiální pomoci

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
1 701,00 1 13014

Zapojení dotace účelově určené na bezplatné poskytování stravy dětem 

ohrožených chudobou ve školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji II" pro ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0022

9251

ÚZ 1205 13014 MPSV ČR na 

Operační program potravinové a 

materiální pomoci

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
9 639,00 5 13014

Zapojení dotace účelově určené na bezplatné poskytování stravy dětem 

ohrožených chudobou ve školách z prostředků z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v 

Olomouckém kraji II" pro ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0022

9 731 590,50

V Olomouci dne 22. 3. 2021 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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