
Magistrát města Olomouce

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

Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne 14. 6. 2021 rozpočtové změny roku 2021. 

Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Fond Zázn. pol. Poznámka Číslo změny

-

7612
Velkomoravská, Skupova - 

propojení cyklostezka, org. 25797
2219

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6121 Budovy, haly a stavby -27 000,00

Snížení finančních prostředků - část úhrady za PD byla 

provedena koncem roku 2020.
RZ/21/0050

9354
Michalské schody - technický 

průzkum objektu
3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a 

historického povědomí

5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00

Navýšení finančních prostředků - rozšíření předmětu 

smlouvy u akce Michalské schody - technický průzkum 

objektu.

RZ/21/0050

9431
Žižkovo náměstí, Husova – 

koordinovaný tah SSZ, org. 15889
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -5 075 019,00 191

Záměna vlastních zdrojů za dotaci SFDI účelově určenou 

na projekt Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah 

SSZ.

RZ/21/0047

9812
Andělská - zahrádkářská kolonie, 

org. 15961
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby -30 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu zahájení akce v 

09/21 (částka nebude  zcela vyčerpána).
RZ/21/0050

9815
Bezručovy sady - vodopád, org. 

16051
3421 Využití volného času dětí a mládeže 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00

Navýšení finančních prostředků  na zajištění BOZP a 

záchranného archeologického výzkumu.
RZ/21/0050

10002

ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt 

Žižkovo náměstí, Husova – 

koordinovaný tah SSZ, org. 15889

2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 5 075 019,00 5 91628 191

Zapojení investiční dotace účelově určené na projekt  

Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ, fond 

191.

RZ/21/0047

0,00

-

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -1 178 692,53

Přesun finančních prostředků na investiční položku z 

důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do 

majetku (akce: Černá cesta - chodník 2.část - chodník - 

betonová dlažba).

RZ/21/0050

1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 332 700,00
Navýšení finančních prostředků z oddělení KMČ a DP na 

akci "Prodloužení VO ul. Rybářských stavů, KMČ č. 16".
RZ/21/0050

7455 opravy zastávek MHD 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování -2 014 015,92

Přesun finančních prostředků na investiční položku z 

důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do 

majetku (akce: Autobusová zastávka 17. listopadu, směr 

Nám. Hrdinů - elektronický označník + zastávka MHD).

RZ/21/0050

9948
Autobusová zastávka 17. listopadu, 

směr Nám. Hrdinů, org. 16068
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 1 268 464,68 190

Přesun finančních prostředků na investiční položku z 

důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do 

majetku (akce: Autobusová zastávka 17. listopadu, směr 

Nám. Hrdinů - zastávka MHD).

RZ/21/0050

9965

Autobusová zastávka 17. listopadu, 

směr Nám. Hrdinů (inteligentní 

označník), org. 36068

2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
6122 Stroje, přístroje a zařízení 745 551,24 190

Navýšení finančních prostředků na investiční položku z 

důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do 

majetku (akce: Autobusová zastávka 17. listopadu, směr 

Nám. Hrdinů - elektronický označník).

RZ/21/0050

9987 Černá cesta – chodník, org. 16077 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 1 178 692,53

Navýšení finančních prostředků na investiční položku z 

důvodu nutné samostatné evidence - zařazení do 

majetku (akce: Černá cesta - chodník 2. část - chodník -  

betonová dlažba).

RZ/21/0050

Prvek

Název inv.střediska : Odbor investic

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje
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10006
odtahy, skládkovné vozidel a 

náklady spojené s dražbou vozidel
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na náklady na odtahy, skladování a dražbu 

vozidel s prošlou technickou kontrolou, které jsou na 

komunikacích ve vlastnictví města v souladu s novelou 

zákona č. 13/1997 Sb. 

RZ/21/0053

1 132 700,00

-

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy -1 700 000,00

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na:

- náklady karanténního centra pro osoby bez přístřeší 

vzniklé po ukončení nouzového stavu (- 900 000 Kč),

- náklady na odtahy, skladování a dražbu vozidel s 

prošlou technickou kontrolou, které jsou na komunikacích 

ve vlastnictví města v souladu s novelou zákona č. 

13/1997 Sb.(-800 000,00 Kč).

RZ/21/0053

-1 700 000,00

-

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

-115 502,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov 

a města Lipník nad Bečvou  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

   souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

1515 org. 2490 Europe Direct platy zam. 6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

-3 057,00 23

Přesun mzdových prostředků na položku ost. osob. 

výdaje z důvodu konečného vyúčtování projektu Europe 

Direct.

RZ/21/0050

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 165 000,00

Zajištění částečné úhrady dohod konaných mimo 

pracovní poměr pracovníka odd. středisko rozvozu stravy 

odboru školství MMOl.

RZ/21/0050

1525
org. 2490 Europe Direct ost. osob. 

výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 6 400,00 23

Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu (3 343 Kč) a z odboru kancelář 

tajemníka (3 057 Kč) z důvodu konečného vyúčtování 

projektu Europe Direct.

RZ/21/0050

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

-28 875,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov 

a města Lipník nad Bečvou  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

   souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

1530
org. 2490 Europe Direct poj. na soc. 

zab.
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

7 031,00 23
Navýšení finančních prostředků z důvodu konečného 

vyúčtování projektu Europe Direct.
RZ/21/0050

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

veřejné zdravotní pojištění
-9 625,00

Záměna vlastních prostředků za dotaci města Prostějov 

a města Lipník nad Bečvou  na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností 

   souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

1541
org. 2490 Europe Direct pov. poj. na 

veř. zdrav. poj.
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
2 551,00 23

Navýšení finančních prostředků z důvodu konečného 

vyúčtování projektu Europe Direct.
RZ/21/0050

Název inv.střediska : Odbor ekonomický

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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8197

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

115 502,00 145

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

finančních prostředků města Prostějov a Lipník nad 

Bečvou  na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

    integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

8198

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - soc. poj.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

28 875,00 145

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

finančních prostředků města Prostějov a Lipník nad 

Bečvou  na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

8199

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - zdrav. poj. 

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
9 625,00 145

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

finančních prostředků města Prostějov a Lipník nad 

Bečvou  na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI.

RZ/21/0047

8329

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - ost. osobní výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 53 454,00 145

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením 

finančních prostředků města Hranice na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon 

činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje 

   ITI  fond 145.

RZ/21/0047

9411
Olomouc plánuje budoucnost - 

přímé náklady platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

8 668,10 167
Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9414
Olomouc plánuje budoucnost - 

přímé náklady sociál. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

2 149,80 167
Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9415
Olomouc plánuje budoucnost - 

přímé náklady zdravotní pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
780,10 167

Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9416
Olomouc plánuje budoucnost - 

dohody,ost. osob. výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 167

Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9487

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady  platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

147 357,70 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

  plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9488

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

17 336,20 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9489

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady soc. 

zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

36 546,60 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9490

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady  soc. 

zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

4 299,60 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9491

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady zdrav. 

poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
13 261,70 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9492

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - přímé náklady zdrav. 

poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
1 560,20 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

3



Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Fond Zázn. pol. Poznámka Číslo změnyPrvek

9493

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9494

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9722

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost, nepřímé náklady platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

2 607,30 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9723

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - nepřímé náklady platy

6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

22 162,05 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9724

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - nepřímé náklady  soc. 

zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

646,70 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9725

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - nepřímé náklady 

zdrav. poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
1 994,10 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9726

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - nepřímé náklady soc. 

zab.

6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

5 496,95 5 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9727

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR  na OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - nepřímé náklady 

zdrav. poj.

6171 Činnost místní správy 5032
Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
234,60 1 13013 167

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9728
Olomouc plánuje budoucnost - 

nepřímé náklady platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na 

služebních místech

1 303,65 167
Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9729
Olomouc plánuje budoucnost - 

nepřímé náklady sociál. pojištění
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti

323,35 167
Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

9730
Olomouc plánuje budoucnost - 

nepřímé náklady zdravotní pojištění
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění
117,30 167

Navýšení finančních prostředků z důvodu reálného 

čerpání a vývoje projektu Olomouc plánuje budoucnost.
RZ/21/0050

518 225,00

-

1380
org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ 

Holečkova
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-1 695 504,00
Snížení neinvestičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova z 

důvodu potřeby krytí výdajů investičního charakteru.
RZ/21/0050

1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Dvorského (Sv. Kopeček)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-610 000,00
Snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dvorského z 

důvodu krytí výdajů investičního charakteru.
RZ/21/0050

1401 ost. neinv. výdaje 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy -290 550,00

Přesun finančních prostředků do rozpočtu odboru 

kancelář tajemníka na částečnou úhradu dohod 

konaných mimo pracovní poměr pracovníka odd. 

střediska rozvozu stravy  a na pořízení interaktivní tabule 

s příslušenstvím pro zajištění výuky žáků školy FZŠ a MŠ 

Holečkova. 

RZ/21/0050

Název inv.střediska : Odbor školství

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Fond Zázn. pol. Poznámka Číslo změnyPrvek

4489
FZŠ a MŠ Holečkova - pořízení 

výtahu
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

1 695 504,00

Poskytnutí investičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova z 

důvodu úhrady výměny jídelního výtahu pro potřeby 

školní jídelny MŠ Štístko.

RZ/21/0050

6206
FZŠ a MŠ Holečkova - interaktivní 

tabule pro zajištění výuky žáků
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

125 550,00

Poskytnutí investičního příspěvku FZŠ a MŠ Holečkova 

na pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím pro 

zajištění výuky žáků školy.

RZ/21/0050

6387

ZŠ a MŠ Řezníčkova - herní a 

cvičební prvky na hřišti Purkyňova 

ul.

3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

150 000,00

Navýšení finančních prostředků z odd. KMČ a DP na akci 

ZŠ a MŠ Řezníčkova - herní a cvičební prvky na hřišti 

Purkyňova ul., KMČ č. 24.

RZ/21/0050

7792 Fond pomoci olomouckým dětem 3113 Základní školy 5179
Ostatní nákupy jinde 

nezařazené
5 000,00 Zapojení daru do Fondu pomoci olomouckým dětem. RZ/21/0047

8256
org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova 

- ÚZ 00510
3111 Mateřské školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

30 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené pro MŠ Zeyerova na 

  projekt "Za zvířátky po Olomoucku".

RZ/21/0047

8780

org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Dvorského (Sv. Kopeček) - ÚZ 

00510

3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

30 000,00 00510

Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené pro Základní a 

mateřskou školu Olomouc Dvorského na částečnou 

úhradu výdajů na projekt "Zahrada jako učebna aneb rok 

    malých zahradníků".

RZ/21/0047

9232

ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) - 

rekonstrukce povrchu hřiště, 

instalace IP telefonie a datové 

rozvody v budově ZŠ

3113 Základní školy 6351

Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

610 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku  ZŠ  MŠ Dvorského z 

důvodu dokrytí výdajů za rekonstrukci povrchu školního 

hřiště a dokrytí výdajů na instalaci IP telefonie a datových 

rozvodů v rekonstruované budově základní školy.

RZ/21/0050

50 000,00

-

3974 ÚZ 13305 Noclehárna služby 4374
Azylové domy, nízkoprahová denní 

centra a noclehárny
5169 Nákup ostatních služeb 562 260,00 13305

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění 

        sociálních služeb v roce 2021.

RZ/21/0047

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -15 000,00

Přesun finančních prostředků do části rozpočtu Opravy 

SMOl za účelem pokrytí nákladů na opravu oplocení 

parc. č. 17/5 v k. ú. Klášterní Hradisko.

RZ/21/0050

9988 Karanténní centrum 4372 Krizová pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na náklady karanténního centra pro osoby 

bez přístřeší vzniklé po ukončení nouzového stavu. 

RZ/21/0053

10001

Klášterní Hradisko - oprava oplocení 

areálu na pozemku se zázemím pro 

sociální služby

6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 15 000,00

Navýšení finančních prostředků do části rozpočtu Opravy 

SMOl za účelem pokrytí nákladů na opravu oplocení 

parc. č. 17/5 v k. ú. Klášterní Hradisko.

RZ/21/0050

1 462 260,00

-

1621 nákup mat. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
30 000,00 MPO Olomouc - na akci - Chci být viděn. RZ/21/0054

30 000,00

-

8905
Konzultační, poradenské a právní 

služby
3636 Územní rozvoj 5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
145 200,00

Konzultační služby - Koncepce v oblasti sportu a pohybu 

na období 2022 - 2027.
RZ/21/0050

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí

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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9007

Studie - koncepční a rozvojové 

dokumenty, vyhledávací studie 

(hromadná položka)

3636 Územní rozvoj 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého nehmotného 

majetku

-82 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor dotačních 

projektů na spolufinancování projektu adaptační a 

mitigační strategie, který je finančně podporován z 

Norských fondů.

RZ/21/0050

63 200,00

-

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171 Opravy a udržování -705 735,00

Přesun finančních prostředků z estetizace 

- vybavení hřiště Purkyňova, KMČ č. 24, oprava umělé 

jeskyně v parku Řepčín, KMČ č. 22, prodloužení VO ul. 

Rybářských stavů, KMČ č. 16, herní sestava dětského 

hřiště ul. Bendlova, KMČ č. 24, výsadba lípy 3 ks,                               

KMČ č. 14.

RZ/21/0050

-705 735,00

-

1287 nákup služeb 3419 Ostatní sportovní činnost 5169 Nákup ostatních služeb -145 200,00

Přesun finančních prostředků na konzultační služby - 

Koncepce v oblasti sportu a pohybu na období 2022 - 

2027.

RZ/21/0050

8489
org. 2490 Europe Direct - Evropská 

komise
2141 Vnitřní obchod 5901 Nespecifikované rezervy -12 925,00 23

Přesun finančních prostředků na odbor kancelář 

tajemníka z důvodu konečného vyúčtování projektu 

Europe Direct.

RZ/21/0050

-158 125,00

-

1791 služby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 24 989,00
Navýšení finančních prostředků z odd. KMČ a DP na 

výsadbu 3 ks lípy, KMČ č. 14.
RZ/21/0050

6587
náhradní výsadby + následná péče - 

dle uzavřených smluv
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 90 043,36

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace 

staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou 

poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou 

   péčí.

RZ/21/0047

7165
Dětská hřiště - herní prvky, org. 

35729
3421 Využití volného času dětí a mládeže 6122 Stroje, přístroje a zařízení 98 046,00

Navýšení finančních prostředků z odd. KMČ a DP na 

herní sestavu dětského hřiště ul. Bendlova, KMČ č. 24.
RZ/21/0050

213 078,36

-

1834 Fontány - opravy a udržování 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a 

historického povědomí

5171 Opravy a udržování 100 000,00
Navýšení finančních prostředků z odd. KMČ a DP na 

opravu umělé jeskyně v parku Řepčín, KMČ č. 22.
RZ/21/0050

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 44 733,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením  

  úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/21/0047

144 733,00

-

1924 Opravy a udržování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5171 Opravy a udržování 12 707,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s., za 

škodu na majetku města - služební vozidlo Ford Ranger - 

odbor ochrany.  

RZ/21/0047

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, kultury a sportu

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Fond Zázn. pol. Poznámka Číslo změnyPrvek

5752  DOTACE - celková položka 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
-581 000,00 Přesun finančních prostředků na jednotlivé subjekty. RZ/21/0054

5846 Sbor dobrovolných hasičů Droždín 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
96 000,00

SDH Droždín - na rekonstrukci Koňské sříkačky a 

čerpadlo 50 tis. Kč, na hasičský letní tábor pro mladé 

hasiče z Hanáckého okrsku 46 tis. Kč.

RZ/21/0054

5847
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - 

Topolany
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
50 000,00

SDH Topolany na podporu v celoroční činnosti 30 tis. Kč, 

na podporu celoroční činnosti mladých hasičů SDH 

Topolany 20 tis. Kč.

RZ/21/0054

5848
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - 

Černovír
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
45 000,00

SDH Černovír na podporu činnosti členů kolektivu 

mladých hasičů v roce 2021 20 tis. Kč, na podporu 

činnosti sportovních družstev v roce 2021 10 tis. Kč, na 

podporu uspořádání soutěže "Hasičský víceboj Černovír 

2021" 15 tis. Kč.

RZ/21/0054

5849 SH ČMS Hanácký okrsek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
25 000,00

SH ČMS - Hanácký okrsek na zabezpečení soutěže 

Olomouckého okrsku, kde se účastní 6 JSDH města 

Olomouce.

RZ/21/0054

5850
SH ČMS Okresní sdružení hasičů 

Olomouc
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
100 000,00

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Olomouc na soutěžní 

den Olomoucký drak 2021 30 tis. Kč, na podporu 

mladých hasičů Okresního sdružení hasičů Olomouc 40 

tis. Kč, na okresní kola v požárním sportu 2021 30 tis. Kč.

RZ/21/0054

6110
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - 

město
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
25 000,00

SDH Olomouc - město na obnovu, doplnění výstroje a 

nákup nůžkového stanu.
RZ/21/0054

6111
Sbor dobrovolných hasičů 

Chválkovice
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
85 000,00

SDH Chválkovice na uspořádání pohárové soutěže 

dobrovolných hasičů v požárním útoku 10 tis. Kč, na 

uspořádání noční pohárové soutěže v hasičském víceboji 

mladých hasičů 10 tis. Kč, na podporu sportovních 

družstev 50 tis.Kč, na celoroční podporu činnosti SDH           

15 tis.Kč.

RZ/21/0054

6112
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - 

Holice
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00

SDH Holice - na materiální podporu soutěžních družstev 

mužů a žen.
RZ/21/0054

6113
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - 

Radíkov
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
80 000,00

SDH Radíkov na modernizaci a údržbu technického 

vybavení 45 tis. Kč, na podporu celoroční soutěžní 

činnosti 35 tis.Kč.

RZ/21/0054

8561 MIROSLAV VYSOUDIL, f. o. 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním 

podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

15 000,00

Miroslav Vysoudil na podporu činnosti MESSO 

(Meteorologická staniční síť Olomouc) a MEMWACS 

(Meteorologický metropolitní varovný a sledovací 

systém).

RZ/21/0054

-17 293,00

-

2660
Adaptační a mitigační strategie 

města Olomouc, org. 26076
3636 Územní rozvoj 6119

Ostatní nákup 

dlouhodobého nehmotného 

majetku

72 000,00 180

Navýšení finančních prostředků z odboru strategie a 

řízení na spolufinancování projektu adaptační a mitigační 

strategie, který je finančně podporován z Norských fondů.

RZ/21/0050

9510 Olomouc plánuje budoucnost 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -14 342,30 167

Přesun finančních prostředků z projektu na odbor 

kancelář tajemníka na mzdové výdaje dle skutečného 

čerpání.

RZ/21/0050

Název inv.střediska : Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů
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9532

ÚZ 1045 13013 MPSV OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 669 752,40 5 13013 167

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

  plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

9533

ÚZ 1041 13013 MPSV OP 

Zaměstnanost  "Olomouc plánuje 

budoucnost - rezerva

6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 78 794,40 1 13013 167

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt Olomouc 

  plánuje budoucnost.

RZ/21/0047

10003
Adaptační a mitigační strategie 

města Olomouce 
6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 180

Navýšení finančních prostředků z odboru strategie a 

řízení na spolufinancování projektu adaptační a mitigační 

strategie, který je finančně podporován z Norských fondů.

RZ/21/0050

816 204,50

-

7405

ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii Olomouc na 

projekt  "Festivaly pořádané MFO"

3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

300 000,00 00555

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno 

zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené  

na částečnou úhradu výdajů na akci "Festivaly pořádané 

MFO: Mezinárodní varhanní festival Olomouc a 

Dvořákova Olomouc 2021 - závěrečný koncert 

    festivalu".".

RZ/21/0047

8774
ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravské divadlo Olomouc
3311 Divadelní činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

4 300 000,00 00610

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno 

zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

na celoroční uměleckou činnost v roce 2021 - Moravské 

divadlo Olomouc.

RZ/21/0047

8775
ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii Olomouc
3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

3 300 000,00 00610

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno 

zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené 

na celoroční uměleckou činnost v roce 2021 - Moravská 

  filharmonie Olomouc.

RZ/21/0047

7 900 000,00

-

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 707,00

Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. 

s., za škodu na majetku města - služební vozidlo Ford 

Ranger - odbor ochrany.  

RZ/21/0047

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329

Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
-5 229 021,00

Úprava  položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté 

transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: 

 - dotace  SFDI, účelově určená na projekt "Žižkovo 

náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ", fond 191                        

(5 075 019,00Kč). 

- dotace města Prostějov (130 1430,00Kč) a města 

Lipník nad Bečvou (23 859,00 Kč) na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon 

činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje 

ITI, fond 145.

RZ/21/0047

2488

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS), jiný okres

4121
Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí
207 456,00 145 024

Zapojení finančních prostředků  města Prostějov                    

(130 143,00 Kč) a města Hranice (53 454,00 Kč) a města 

Lipník nad Bečvou (23 859,00 Kč) na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon 

činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje 

   ITI.

RZ/21/0047

Inv.střed. :  PO

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Inv.střed. : PR

Název inv.střediska : MMOl Příjmy
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Název Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Fond Zázn. pol. Poznámka Číslo změnyPrvek

3600
přijaté neinvestiční dary - pro celý 

MMOl + MPO jeden obecný prvek
6171 Činnost místní správy 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 Zapojení daru do Fondu pomoci olomouckým dětem . RZ/21/0047

6586
náhradní výsadby + následná péče - 

úhrady dle smluv
6171 Činnost místní správy 2324

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
90 043,36

Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodů 

realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky 

jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou 

       rozvojovou péčí.

RZ/21/0047

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na 

zajištění sociálních služeb
4122

Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
562 260,00 13305

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na 

zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje 

    v roce 2021.

RZ/21/0047

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba 

členů ZMO pojistné odpovědnosti za 

škodu  

6112 Zastupitelstva obcí 2329
Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené
44 733,00

Zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za 

  škodu.
RZ/21/0047

7404

ÚZ 00555 Olomoucký kraj pro 

Moravskou filharmonii Olomouc a 

Moravské divadlo Olomouc

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
300 000,00 00555

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc na akci "Festivaly 

pořádané MFO: Mezinárodní varhanní festival Olomouc a 

    Dvořákova Olomouc 2021 - závěrečný koncert festivalu".

RZ/21/0047

7412

ÚZ 00510 Olomoucký kraj na 

"Program na podporu 

environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Ol. kraji"

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
60 000,00 00510

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

MŠ Zeyerova na projekt "Za zvířátky po Olomoucku"                    

(30 000,00 Kč), a pro Základní a mateřskou školu 

Dvorského 33 na projekt " Zahrada jako učebna aneb rok 

  malých zahradníků" (30 000,00Kč).

RZ/21/0047

8767

ÚZ 00610 Olomoucký kraj pro 

Moravské divadlo Olomouc a 

Moravskou filharmonii Olomouc

4122
Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů
7 600 000,00 00610

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro 

Moravskou filharmonii Olomouc (3 300 000,00 Kč) a pro 

Moravské divadlo Olomouc (4 300 000,00 Kč) na 

částečnou úhradu výdajů na uměleckou celoroční  

     činnost v roce 2021.

RZ/21/0047

9641

ÚZ 1045 13013 MPSV ČR na 

projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

913 571,50 5 13013 167

Zapojení dotace MPSV  ČR v rámci  operačního 

programu Zaměstnanost na financování projektu " 

   Olomouc plánuje budoucnost".

RZ/21/0047

9642

ÚZ 1041 13013 MPSV ČR na 

projekt "Olomouc plánuje 

budoucnost"

4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

107 479,00 1 13013 167

Zapojení dotace MPSV  ČR v rámci  operačního 

programu Zaměstnanost na financování projektu " 

  Olomouc plánuje budoucnost".

RZ/21/0047

9990

ÚZ 91628 SFDI ČR na projekt 

"Žižkovo nám.,Husova - 

koordinovaný tah křižovatek, SSZ"

4213
Investiční přijaté transfery 

ze státních fondů
5 075 019,00 5 91628 191

Zapojení dotace SFDI účelově určené na realizaci 

projektu "Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah 

  SSZ" , fond 191.

RZ/21/0047

9 749 247,86

V Olomouci dne  18. 6. 2021 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru
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