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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změny

-

1036 nákup služeb - městský ples 3399
Ostatní záležitosti kultury, církví 

a sdělovacích prostředků
5169 Nákup ostatních služeb -50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

1239 služby 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -1 200 000,00

Přesun finančních prostředků na položku nákup ostatních služeb z 

důvodu úhrady nákladů na marketing cestovního ruchu a 

květinovou výzdobu.

RZ/21/0044

2550 konzultační, poradenské a právní sl. 6112 Zastupitelstva obcí 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
-50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6458 rezerva 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -89 100,00
Přesun finančních prostředků na položku ostatní osobní výdaje – 

převod na mzdové prostředky (dohody).
RZ/21/0044

-1 389 100,00

-

7667 Tramvajová trať 8. května, org. 15776 2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby -550 000,00 169 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8106
Na Vozovce - propojení Kmochovy a 

Foerstrovy, org. 25846
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -13 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8372
Jantarová stezka, úsek Hodolanská, 

Libušina  I.část, org. 15572
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -14 000,00 175

Přesun finanční položky v rámci akce Jantarová stezka úsek 

Hodolanská Libušina I.část na úhradu provozní položky publicity 

projektu.

RZ/21/0044

8960
Velkomoravská - Schweitzerova - úprava 

křižovatky, org. 25533
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -265 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8971
Mošnerova - propojení a rekonstrukce 

komunikace, org. 25960
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -290 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8978 Albertova - vnitroblok, org. 25968 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby 23 000,00

Navýšení finančních protředků na doplatek za inženýrskou činnost 

k zajištění SP. 
RZ/21/0044

9424
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy, org. 15951                
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby -375 000,00 170

Přesun finančních prostředků na provozní položku v rámci akce ZŠ 

Svatý Kopeček odborné učebny , tělocvična a stropy.  Náklady na 

interier - učebna PC a kuchyňka.

RZ/21/0044

9426
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd, org. 15793
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 179

Navýšení finančních prostředků na vícepráce spojené s realizací 

akce ZŠ Slavonín bezbarierový vstup do školy a přístavba dvou 

tříd.

RZ/21/0044

9710
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy 
3113 Základní školy 5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
375 000,00 170

Navýšení finančních prostředků na provozní položku v rámci akce 

ZŠ Svatý Kopeček odborné učebny , tělocvična a stropy.  Náklady 

na interier - učebna PC a kuchyňka.

RZ/21/0044

9812
Andělská - zahrádkářská kolonie, org. 

15961
3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -2 554 500,00

Přesun finančních prostředků z důvodu zahájení akce v 09/21 - 

částka zcela vyčerpána.
RZ/21/0044

9813
Čechovy sady- rekonstrukce sociálního 

zařízení, org. 14661
3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -195 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

Prvek

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Bc. Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změnyPrvek

9817 Plavecký stadion - vana, org. 15268 3429
Ostatní zájmová činnost a 

rekreace
6121 Budovy, haly a stavby -500 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

9978
Jantarová stezka usek Hodolanská 

Libušina I část 
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
14 000,00 175

Navýšení v rámci akce Jantarová stezka úsek Hodolanská 

Libušina I.část na úhradu provozní položky publicity projektu.
RZ/21/0044

9989
vratka dotace Tramvajová trať  8. května, 

fond 169
6402 Finanční vypořádání 5364

Vratky transferů poskytnutých z 

veřejných rozpočtů
2 328 927,47 169

Navýšení finančních prostředků z důvodu vratky dotace 

Tramvajová trať 8. května.
RZ/21/0040

-1 115 572,53

-

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -2 728 661,43

Snížení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Krakovská-komunikace, 

Keplerova - propojení chodníku, Jilemnického - chodník, Černá 

cesta- chodník 1.část). Navýšení finančních prostředků na 

prodloužení chodníku na ul. Nedbalově - KMČ Topolany - 

ESTETIZACE.

RZ/21/0044

1141 poradenské a práv. služby 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
137 630,00

Navýšení finančních prostředků na prodloužení chodníku na ul. 

Nedbalově - KMČ Topolany - ESTETIZACE. (zajištění autorského 

dozoru stavby, zajištění technického dozoru stavby). Navýšení 

finančních prostředků na akci " úpravy předkremačního prostoru".

RZ/21/0044

1156 org. 800  opravy - letiště Neředín 2251 Letiště 5171 Opravy a udržování -642 846,38

Snížení finančních prostředků  z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (Letiště Olomouc - budova C - 

výměna elektroinstalace a stavební úpravy).

RZ/21/0044

7455 opravy zastávek MHD 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování -429 206,80

Snížení finančních prostředků  z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Autobusová zastávka 

Dvořákova, směr Hlavní nádraží)- dotace nebyla schválena.

RZ/21/0044

9945
Prodloužení chodníku v ul. Jilemnického, 

Olomouc – Nedvězí , org.16065
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 880 967,91 189

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Prodloužení chodníku v ul. 

Jilemnického, Olomouc - Nedvězí).

RZ/21/0044

9946
Keplerova - propojení chodníku, org. 

16066
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 337 024,43 188

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (Keplerova - propojení chodníku).
RZ/21/0044

9947
Autobusová zastávka Dvořákova, směr 

Hlavní nádraží , org. 16067
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 429 206,80 187

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Autobusová zastávka 

Dvořákova, směr Hlavní nádraží) - dotace nebyla schválena.

RZ/21/0044

9967
Letiště Olomouc - budova C - výměna 

elektroinstalace, org. 16072
2251 Letiště 6121 Budovy, haly a stavby 253 424,82

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (Letiště Olomouc - budova C - 

výměna elektroinstalace).

RZ/21/0044

9968
Letiště Olomouc - budova C – stavební 

úpravy, org. 16073
2251 Letiště 6121 Budovy, haly a stavby 389 421,56

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (Letiště Olomouc - budova C - 

stavební úpravy).

RZ/21/0044

9969 Krakovská - komunikace, org. 16074 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 539 664,09
Navýšení finančních prostředků  z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Krakovská-komunikace).
RZ/21/0044

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změnyPrvek

9987 Černá cesta – chodník, org. 16077 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 1 240 000,00

Navýšení finančních prostředků z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (Černá cesta - chodník 1.část-

kamenná mozaika).

RZ/21/0044

-

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 4 942 580,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy -1 965 000,00

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

na: - Monitoring dešťové kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v 

ul. Dolní Novosadská (- 1 815 000 Kč).

- Členský příspěvěk Regionální agentuře pro rozvoj Střední 

Moravy (150 000 Kč).

RZ/21/0045

2810 org. 1 - akce, spolufinancované z EU 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy -2 328 927,47
Snížení rezervy - přesun finančních prostředků z důvodu vratky 

dotace Tramvajová trať 8. května.
RZ/21/0040

648 652,53

-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

-1 718 984,00

Přesun finančních prostředků na položku náhrad mezd v době 

nemoci 747.384,-Kč a pokrytí financování procesního auditu 

971.600,-Kč.

RZ/21/0044

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

-11 847 884,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR:

a ) výkon sociální práce ÚZ 13 015

b)  Výkon sociálně právní ochrany dětí  ÚZ 13 011

RZ/21/0040

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 89 100,00
Navýšení finančních prostředků na položce ostatní osobní výdaje – 

převod na dohody.
RZ/21/0044

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-426 307,00

Přesun finančních prostředků na položku náhrady mezd v době 

nemoci 185.351,-Kč a pokrytí financování procesního auditu 

240.956,- Kč.

RZ/21/0044

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-2 938 276,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR:

a ) výkon sociální práce ÚZ 13 015

b)  výkon sociálně prácní ochrany dětí  ÚZ 13 011

RZ/21/0040

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

zdravotní pojištění
-154 709,00

Přesun finančních prostředků na položku náhrady mezd v době 

nemoci 67.265,-Kč a pokrytí financování procesního auditu                       

87.444,- Kč.

RZ/21/0044

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

zdravotní pojištění
-1 066 309,00 Záměna vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/21/0040

1552 náhrady mezd v době nemoci 6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000 000,00
Navýšení finančních prostředků na položku náhrady mezd v době 

nemoci.
RZ/21/0044

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změnyPrvek

5381 ÚZ 13011 platy 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

7 924 029,00 13011   Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/21/0040

5382 ÚZ 13011 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

1 965 159,00 13011 Záměna vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/21/0040

5383 ÚZ 13011 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
713 162,00 13011 Záměna vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. RZ/21/0040

6198 Služby školení a vzdělávání 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání -250 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6200 Účastnické poplatky na konference 6171 Činnost místní správy 5176
Účastnické poplatky na 

konference
-50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6201
Nájemné za nájem s právem koupě - 

leasing
6171 Činnost místní správy 5178

Nájemné za nájem s právem 

koupě
-250 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6208 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -100 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6215 Cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -250 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6219 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00
Navýšení finančních prostředků na pokrytí financování procesního 

auditu.
RZ/21/0044

6222 DDHM 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
-60 000,00

Přesun finančních prostředků na investiční položku stroje, přístroje 

a zařízení.
RZ/21/0044

6315 ÚZ 13011 studená voda 6171 Činnost místní správy 5151 Studená voda 12 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6316 ÚZ 13011 teplo 6171 Činnost místní správy 5152 Teplo 60 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6317 ÚZ 13011 elektrická energie 6171 Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 60 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6319 ÚZ 13011 telekomunikace 6171 Činnost místní správy 5162
Služby elektronických 

komunikací
81 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6320 ÚZ 13011 školení 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6959
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální 

práce platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

3 923 855,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

RZ/21/0040
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změnyPrvek

6960
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální 

práce soc. zab.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

973 117,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

RZ/21/0040

6961
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální 

práce zdrav. poj. 
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
353 147,00 13015

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na výkon sociální práce s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

RZ/21/0040

7329
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a JPO III
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 14004

 Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace MV 

ČR, účelově určené na zabezpečení akceschopnosti jednotek 

    sborů dobrovolných hasičů.

RZ/21/0040

9761
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

557 215,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením neinvestiční 

dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny zaměstnanců 

sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období 

  epidemie koronaviru.

RZ/21/0040

9763
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - soc. 

poj.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

138 190,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením neinvestiční 

dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny zaměstnanců 

sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období 

epidemie koronaviru.

RZ/21/0040

9764
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
50 149,00 13351

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením neinvestiční 

dotace MPSV ČR, účelově určené na odměny zaměstnanců 

sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období 

epidemie koronaviru.

RZ/21/0040

9973
Nástěnná klimatizační jednotka, org. 

36075
6171 Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00

Navýšení finančních prostředků na položce z důvodu úhrady 

nástěnné klimatizační jednotky pro server 5.NP. - budova 

Hynaisova 10.

RZ/21/0044

947 654,00

-

6671 Nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné -10 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

-10 000,00

-

1372
org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Řezníčkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

49 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Řezníčkova z důvodu 

potřeby úhrady výdajů za opravu vjezdu pro zajištění rozvozu 

stravy.

RZ/21/0044

1374 org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

197 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Demlova z důvodu 

potřeby úhrady výdajů za opravu asfaltové cesty a rampy pro 

zajištění rozvozu stravy.

RZ/21/0044

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

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

80 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z důvodu realizace 

naplňování Koncepce rozvoje školství  (pořízení učebních 

pomůcek a pracovních listů).

RZ/21/0044

Název inv.střediska : Odbor správních činností

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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1383
org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Svatoplukova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

70 000,00

Zvýšení příspěvku na provoz  ZŠ a MŠ Svatoplukova z důvodu 

realizace naplňování Koncepce rozvoje školství  (pořízení 

materiálu a úhrada služeb pro aktivity Komunitní školy).

RZ/21/0044

1385 org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

43 500,00

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbarierový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

výdaje, které si bude škola hradit sama v rámci neinvestičního 

příspěvku.

RZ/21/0044

1395 org. 500 stř. rozvozu stravy  PHM 3141 Školní stravování 5156 Pohonné hmoty a maziva -246 000,00

Přesun finančních prostředků rozpočtu odd. středisko rozvozu 

stravy z důvodu potřeby krytí výdajů spojených s rozvozem stravy 

pro ZŠ a MŠ Demlova a ZŠ a MŠ Řezníčkova.

RZ/21/0044

6471
opravy ZŠ a MŠ - dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování -571 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7580  DOTACE - partnerství s VŠ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5332
Neinvestiční transfery vysokým 

školám
-59 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7683
Koncepce rozvoje školství a rodinné 

politiky" schválené v ZMO
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -135 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7683
Koncepce rozvoje školství a rodinné 

politiky" schválené v ZMO
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -150 000,00

Čerpání finančních prostředků odboru školství určených k 

naplňování Koncepce a rozvoje školství pro FZŠ Hálkova a ZŠ a 

MŠ Svatoplukova.

RZ/21/0044

9495
 DOTACE - podpora výchovně 

vzdělávacích aktivit dětí a žáků
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5222 Neinvestiční transfery spolkům -135 580,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

9980
ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd
3113 Základní školy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 404 000,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbarierový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

úhradu učebních pomůcek.

RZ/21/0044

9981
ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd
3113 Základní školy 5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
730 000,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

úhradu ICT vybavení do 40.tis.Kč dle rozpočtové skladby.

RZ/21/0044

9982
ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd
3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

instalaci PC v jazykové a přírodovědné učebně.

RZ/21/0044

9983
ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd
3113 Základní školy 5172 Programové vybavení 111 500,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

úhradu programového vybavení učeben.

RZ/21/0044

9984

ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd - ICT a učební 

pomůcky

3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 102 500,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd na 

úhradu ICT vybavení nad 40 tis.Kč dle rozpočtové skladby.

RZ/21/0044

9985
ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy 

a přístavba dvou tříd - vstupní dveře
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
167 000,00 179

Navýšení finanční částky a přesun na odbor školství v rámci akce 

ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy  a přístavba dvou tříd 

na investiční transfer škole, ze kterého se budou hradit vstupní 

dveře.

RZ/21/0044

730 920,00
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-

6699 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -1 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

6700 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -2 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

-3 000,00

-

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

sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-127 380,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům (- 135 380 Kč). 

Navýšení finančních prostředků z důvodu nerealizování projektu 

spolkem Charita Olomouc (+ 8 000 Kč).

RZ/21/0048

4237 RC Heřmánek, z.s. 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům - RC Heřmánek, z. s. (projekt RC Heřmánek-Klub 

pohádkových babiček a dědečků 2021).

RZ/21/0048

4247 Jdeme Autistům Naproti z.s. 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům - Jdeme Autistům naproti, z. s. (projekt Autem za 

autisty).

RZ/21/0048

4258 Charita Olomouc 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5223

Neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem
-8 000,00

Přesun finančních prostředků  z důvodu nerealizování projektu 

spolkem Charita Olomouc.
RZ/21/0048

5390 ÚZ 13011 knihy 6171 Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

5391 ÚZ 13011 DDHM 6171 Činnost místní správy 5137
Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
150 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

5392 ÚZ 13011 materiál 6171 Činnost místní správy 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
50 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

5393
ÚZ 13011 konzultační, poradenské a práv. 

sl.
6171 Činnost místní správy 5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
40 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

Název inv.střediska : Odbor právní

Mgr. Vrtalová Eva, vedoucí odboru  právní

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí
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5394 ÚZ 13011 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 60 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6005 ÚZ 13011 služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6299 ÚZ 13011 PHM 6171 Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6731 ÚZ 13011 věcné dary 6171 Činnost místní správy 5194 Věcné dary 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

7169 Balanc, zapsaný ústav 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5229

Ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným 

organizacím

10 000,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům - Balanc, z. ú. (projekt Kurz společenského tance a 

etikety pro mladé lidi se zdravotním postižením-dofinancování).

RZ/21/0048

7831 Potraviny 3539
Ostatní zdravotnická zařízení a 

služby pro zdravotnictví
5131 Potraviny -50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7836 Nákup materiálu jinde nezařazený 3539
Ostatní zdravotnická zařízení a 

služby pro zdravotnictví
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
-8 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7984 Nákup ostatních služeb 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5169 Nákup ostatních služeb -120 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7987 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5179

Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
-150 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

7999 Nákup ostatních služeb 4349
Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva
5169 Nákup ostatních služeb -20 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -188 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -17 000,00

Přesun finančních prostředků do části rozpočtu stavební investice 

k úhradě nákladů v souvislosti s provedením novostavby oplocení 

areálu v k. ú. Klášterní Hradisko.

RZ/21/0044

8011
Nákup ostatních služeb - Bezbariérová 

Olomouc
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8011
Nákup ostatních služeb - Bezbariérová 

Olomouc
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -44 457,00

Přesun finančních prostředků na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství na úhradu náhradní výsadby za kácení 

dřevin realizovaného při výstavbě oplocení na parcele číslo 17/5 v 

katastrálním území Klášterní Hradisko.

RZ/21/0044

8534 ÚZ 13011 ochranné pomůcky 6171 Činnost místní správy 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 13011

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV 

ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040
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9821

Klášterní Hradisko - oplocení areálu na 

pozemku se zázemím pro sociální služby, 

org. 16054

6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 17 000,00
Navýšení finančních prostředků k úhradě nákladů v souvislosti s 

provedením novostavby oplocení areálu v k. ú. Klášterní Hradisko.
RZ/21/0044

9873 Zet-My, z.s.  4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče.
5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 380,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO jednotlivým 

žadatelům - Zet-My, z. s. (projekt Odlehčovací pobyty pro 5 dětí s 

kombinovaným, mentálním postižením).

RZ/21/0048

-70 457,00

-

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

-462 000,00

Přesun finančních prostředků na položku "náhrady mezd v době 

nemoci" z důvodu zvýšené nemocnosti zaměstnanců Covid-19. RZ/21/0044

1614 pov. poj. na soc. zabezp. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

-175 000,00

Přesun finančních prostředků na položku "náhrady mezd v době 

nemoci" z důvodu zvýšené nemocnosti zaměstnanců Covid-19. RZ/21/0044

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

zdravotní pojištění
-63 000,00

Přesun finančních prostředků na položku "náhrady mezd v době 

nemoci" z důvodu zvýšené nemocnosti zaměstnanců Covid-19. RZ/21/0044

1616 náhrady mezd v době nemoci 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00

Navýšení finančních prostředků na položce z důvodu zvýšené 

nemocnosti zaměstnanců Covid-19. RZ/21/0044

1632 nákup sl. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00

Navýšení provozního výdaje je umožněno posílením části příjmů z 

hospodářské činnosti města za účelem úhrady služeb (migrace 

dat) spojené  s provozněním nového serveru nutného k zajištění 

provozování software MP Manager, který bude umístěn na  MPO a 

nebude závislý na serverech MMOl.

RZ/21/0040

9734 Programové vybavení, org. 36038 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6111 Programové vybavení 178 000,00

Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů 

z hospodářské činnosti města za účelem nákupu nového serveru 

nutného k zajištění provozování software MP Manager, který bude 

umístěn na  MPO a nebude závislý na serverech MMOl.

RZ/21/0040

9827 Konzultační, poradenské a právní služby 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
100 000,00

Navýšení provozního výdaje je umožněno posílením příjmů z 

hospodářské činnosti města za účelem financování zpracování 

studie proveditelnosti indikativního měření dopravního proudu v 

oblastech dle DZ schválené RMO a vytvoření technické 

specifikace a dokumentace pro zadání výběrového řízení v 

souladu s platnou legislativou.

RZ/21/0040

310 000,00

-

8742
Regionální agentura pro rozvoj Střední 

Moravy (RARSM)
3635 Územní plánování 5229

Ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným 

organizacím

150 000,00
Finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

členský příspěvěk Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy.
RZ/21/0045

150 000,00

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
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-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171 Opravy a udržování -287 995,00

Přesun finančních prostředků na prodloužení chodníku na ul. 

Nedbalově - KMČ Topolany.
RZ/21/0044

-287 995,00

-

1216 nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb -300 000,00
Přesun finančních prostředků na Evolution Films - dotace v 

individuální oblasti.
RZ/21/0048

1216 nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00
Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady nákladů na 

marketing cestovního ruchu a květinovou výzdobu.
RZ/21/0044

1260 nákup služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb -350 000,00 Přesun finančních prostředků na dotace v oblasti kultury. RZ/21/0048

1281  DOTACE - celková položka 3319 Ostatní záležitosti kultury 5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

650 000,00 Navýšení všeobecného prvku - dotace v oblasti kultury. RZ/21/0048

1287 nákup služeb 3419 Ostatní sportovní činnost 5169 Nákup ostatních služeb -150 000,00 Přesun finančních prostředků pro SK Chválkovice. RZ/21/0048

1298  DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy 3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům -70 000,00
Přesun finančních prostředků na dotace  v oblasti sportu a 

tělovýchovy.
RZ/21/0048

4655

 INV PŘÍSPĚVKY v oblasti sportu 

(výstavba a rekonstrukce sportovních 

zařízení)

3419 Ostatní sportovní činnost 6901 Rezervy kapitálových výdajů 150 000,00
Navýšení finančních prostředků -  INV PŘÍSPĚVKY v oblasti 

sportu.
RZ/21/0048

5302
Klub biatlonu Olomouc, pobočný spolek 

(dříve Sportovní klub biatlonu)
3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 Klub biatlonu Olomouc, pobočný spolek - závod. RZ/21/0048

7242 Nordic walking Olomouc, z. s. 3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 Nordic walking Olomouc, z. s. - turnaj. RZ/21/0048

8565
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

(oddíl Floracanis, pobočný spolek)
3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - závod. RZ/21/0048

9538 Bořivoj Petrů, f. o. 3419 Ostatní sportovní činnost 5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

10 000,00 Bořivoj Petrů, f. o. - příměstské tábory. RZ/21/0048

9541 Winter-Cup, z.s. 3419 Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 Winter-Cup, z.s. - turnaj. RZ/21/0048

1 200 000,00

-

1772 služby 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb -10 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

1781
konzultace a autorský dozor akce 

Olomouc
3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
-118 630,00

Přesun finančních prostředků na odbor dopravy a územní rozvoj v 

rámci akce " úpravy předkremačního prostoru".
RZ/21/0044

2288 DDHM 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
-59 133,00

Přesun finančních prostředku na pořízení a instalaci  herního prvku 

do lokality dětského hřiště při ul. Bendlova.
RZ/21/0044

Název inv.střediska : Oddělení komisí městských částí 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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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny ÚZ Fond Poznámka Číslo změnyPrvek

7165 Dětská hřiště - herní prvky, org. 35729 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 133,00

Navýšení finančních prostředků na pořízení a instalaci herního 

prvku do lokality dětského hřiště při ul. Bendlova.
RZ/21/0044

7460
následná péče o výsadby u investičních 

akcí 
3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 44 457,00

Přesun finančních prostředků na odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství na úhradu náhradní výsadby za kácení 

dřevin realizovaného při výstavbě oplocení na parcele číslo 17/5 v 

katastrálním území Klášterní Hradisko.

RZ/21/0044

8894 PHM 6171 Činnost místní správy 5156 Pohonné hmoty a maziva -15 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

8895 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -5 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

9208 služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -5 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

-109 173,00

-

1827 KMČ - opravy a udržování 2321
Odvádění a čistění odpadních 

vod a nakládání s kaly
5171 Opravy a udržování -5 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

1829 Opravy a udržování břehů, náhonů, nádrží 2333 Úpravy drobných vodních toků 5171 Opravy a udržování 1 815 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na - Monitoring dešťové kanalizace DN 300, DN 400 a 

DN 600 v ul. Dolní Novosadská.

RZ/21/0045

1834 Fontány - opravy a udržování 3326

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí

5171 Opravy a udržování -25 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

1843 provoz hist. kašen - opravy 3329

Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví

5171 Opravy a udržování 6 000,00

Posílení provozního výdeje je umožněno zapojením finančních 

prostředků uhrazených jako náhrada škody způsobená na majetku 

města - posprejované Michalské schody.

RZ/21/0040

1855 GP, zaměření - služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -50 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

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

rozvoj jinde nezařazené
6130 Pozemky -500 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

1 241 000,00

-

1948 Cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -15 000,00 Úspory rozpočtu SMOl 01-04/2021. RZ/21/0042

-15 000,00

-

3849 ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5336
Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
4 244 835,00 15065

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením dotace MŽP 

ČR, účelově určené pro Zoologickou zahradu Olomouc, p. o. v 

   rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2021.

RZ/21/0040

4 244 835,00

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace - ZOO Olomouc - p. o.
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-

2454
vratky záloh za energie, náhrady škod, 

bonusy RWE apod.
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
6 000,00

Zapojení finančních prostředků, které byly uhrazeny jako náhrada 

škody způsobená na majetku města - posprejované Michalské 

schody.

RZ/21/0040

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - očekávané 

dotační tituly
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené
-15 852 469,00

Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 

"Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

- dotace MPSV ČR, účelově určena na pokrytí výdajů v na rok 

2021 na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí pro rok 2021 (5 250 119,00 Kč)

- dotace MPSV ČR, účelově určena na pokrytí výdajů  na činnosti 

vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně - 

právní ochrany dětí práce s výjimkou agendy sociálně - právní 

ochrany dětí pro rok 2021 - 1. splátka (10 602 350,00 Kč).

RZ/21/0040

2531
převody z vlastních fondů hospodářské 

činnosti
6330

Převody vlastním fondům v 

rozpočtech územní úrovně
4131

Převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) 

činnosti

310 000,00

Posílení příjmů z hospodářské činnosti města za účelem 

financování:

- zpracování studie proveditelnosti indikativního měření dopravního 

proudu v oblastech dle DZ schválené RMO a vytvoření technické 

specifikace a dokumentace pro zadání výběrového řízení v 

souladu s platnou legislativou (100 000,00 Kč) 

- nákupu nového SQL serveru nutného k zajištění provozování 

software MP Manager. Server bude umístěn na MPO a bude 

nezávislý na serverech MMO (210 000,00 Kč).

RZ/21/0040

3848

ÚZ 15065 MŽP ČR pro ZOO Olomouc - 

program "Příspěvek zoologickým 

zahradám"

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
4 244 835,00 15065

Zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené pro Zoologickou 

zahradu Olomouc, p. o. v rámci programu Příspěvek zoologickým 

     zahradám pro rok 2021.

RZ/21/0040

5368

ÚZ 13011 MPSV ČR na výkon činnosti 

obce s rozšířenou působností v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
11 875 350,00 13011

Zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu 

nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v 

      oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021.

RZ/21/0040

6906
ÚZ 13015 MPSV ČR na výkon sociální 

práce
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
5 250 119,00 13015

Zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 

2021.

RZ/21/0040

7303
ÚZ 14004 MV ČR na zabezpečení 

akceschopnosti JPO II a JPO III
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
300 000,00 14004

Zapojení dotace MV ČR, účelově určené na zabezpečení 

    akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.
RZ/21/0040

9717

ÚZ 13351 MPSV ČR  - odměny 

zaměstnanců soc. služeb v oddobí COVID 

19

4116
Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu
745 554,00 13351

Zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na 

odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 

     povolání v období epidemie koronaviru.

RZ/21/0040

6 879 389,00

V Olomouci dne 31. 5. 2021 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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