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

-

7547 Podpora společensko-prospěšných projektů 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -40 000,00
Přesun finančních prostředků na sociální odbor na dotaci v 

oblasti Podpora společensko-prospěšných aktivit.
RZ/21/0058

-40 000,00

-

10019 Azylový dům pro matky a ženy s dětmi 4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5139

Nákup materiálu jinde 

nezařazený
5 500,00

Navýšení finančních prostředků z investic do provozu v 

rámci akce "Azylový dům pro matky a ženy s dětmi" dle 

rozpočtové skladby (sprchové závěsy).

RZ/21/0055

10018 Azylový dům pro matky a ženy s dětmi 4374
Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
17 000,00

Navýšení finančních prostředků z investic do provozu v 

rámci akce "Azylový dům pro matky a ženy s dětmi" dle 

rozpočtové skladby (kamery a monitor).

RZ/21/0055

9961

ÚZ 91628 SFDI ČR - SMOl na projekt 

"Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a 

Odstavy tramvají Jeremenkova", org. 15161

2271 Ostatní dráhy 6121 Budovy, haly a stavby 2 800 000,00 5 91628 192

Úprava rozpočtování přijaté dotace, která  byla na RMO 

dne 10.5.2021 zapojena do rozpočtu poměrem.  Vzhledem 

k vývoji stavby a podmínek ex-ante plateb je potřeba 

dotaci přesunout dle potřeby a fakturace z položky cizích 

zdrojů (podíl MOVO).

RZ/21/0056

9878
ZŠ Slavonín - bezbarierový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd
3113 Základní školy 5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
3 500,00 179

Navýšení finančních prostředků na úhradu pamětní desky 

u akce ZŠ Slavonín.
RZ/21/0055

9834
Radnice - digitální zaměření, stavebně 

historický a technický průzkum
6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -54 500,00

Snížení finančních prostředků - průzkumy budou 

dokončeny až v roce 2022.
RZ/21/0055

9812 Andělská - zahrádkářská kolonie, org. 15961 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -304 500,00

Přesun finančních prostředků z důvodu zahájení akce v 

09/21 (částka nebude  zcela vyčerpána).
RZ/21/0055

9426
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd, org. 15793
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 301 000,00 179 Navýšení finančních prostředků na pokrytí víceprací. RZ/21/0055

9177 Multifunkční hala , org. 25993 3429
Ostatní zájmová činnost a 

rekreace
6121 Budovy, haly a stavby 54 500,00 163

Navýšení finančních prostředků - analýza rizik chladícího 

zařízení.
RZ/21/0055

8970
Azylový dům pro matky a ženy s dětmi, org. 

15801
4374

Azylové domy, nízkoprahová 

denní centra a noclehárny
6121 Budovy, haly a stavby -22 500,00 183

Přesun finančních prostředků z investic do provozu dle 

rozpočtové skladby (kamery, sprchové závěsy).
RZ/21/0055

2620 Dětská hřiště, org. 14957 3421
Využití volného času dětí a 

mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 2 420 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na realizaci dětských hřišť v havarijním stavu 

dle DZ " Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2022".
RZ/21/0057

5 220 000,00

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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-

1173 cestovné 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné -5 000,00

Snížení finančních prostředků na vykrytí záloh na nová 

odběrná místa (ul.Legionářská a ul. 17.listopadu, 

Olomouc).

RZ/21/0055

1165 Kasárna Neředín  elektr. energie 3635 Územní plánování 5154 Elektrická energie 5 000,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí záloh na nová 

odběrná místa (ul.Legionářská a ul. 17.listopadu, 

Olomouc).

RZ/21/0055

1142 nákup služeb 2219
Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
5169 Nákup ostatních služeb 353 392,60

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na realizaci dopravního značení, řešící pohyb 

cyklistů ve Smetanových sadech. 
RZ/21/0057

353 392,60

-

2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -4 870 448,60

Přesun finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na:

- realizaci dopravního značení, řešící pohyb cyklistů ve 

Smetanových sadech  (- 353 392,60 Kč),

- realizaci dětských hřišť v havarijním stavu dle DZ 

"Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2022"                                              

(- 2 420 000 Kč),

- dokončení aktualizace pasportu zeleně ( -939 127,00 Kč),

- úklid, vývoz odpadkových košů a provoz veřejného WC u 

pavilonu E a na ralizaci Green Pointu (- 1 157 9296,00 Kč).

RZ/21/0057

-4 870 448,60

-

10012
ÚZ 13018 MPSV  ČR Mimořádné odměny pro 

soc. pracovníky na obecních úřadech
6171 Činnost místní správy 5032

Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění
35 438,00 13018

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s 

vyjímkou agendy soc. právní ochrany dětí na rok 2021 na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 

pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.

RZ/21/0052

10011
ÚZ 13018 MPSV  ČR Mimořádné odměny pro 

soc. pracovníky na obecních úřadech
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti

97 650,00 13018

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s 

vyjímkou agendy soc. právní ochrany dětí na rok 2021 na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 

pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.

RZ/21/0052

10010
ÚZ 13018 MPSV  ČR Mimořádné odměny pro 

soc. pracovníky na obecních úřadech
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních 

místech

393 750,00 13018

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

MPSV ČR, účelově určené na výkon sociální práce s 

vyjímkou agendy soc. právní ochrany dětí na rok 2021 na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 

pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.

RZ/21/0052

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 871 600,00
Navýšení finančních prostředků na vykrytí dohod odboru 

ochrany.
RZ/21/0055

1 398 438,00

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územího rozvoje

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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7365
ZŠ Heyrovského - vybudování komunikace v 

areálu ZŠ
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
450 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Heyrovského - 

úhrada výdaje spojeného s vybudováním komunikace v 

areálu základní školy.

RZ/21/0055

5482
ZŠ Stupkova - výměna potrubí a kanalizace v 

areálu ZŠ
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím
75 800,00

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Stupkova - úhrada 

výdaje v rámci realizace výměny potrubí a kanalizace v 

areálu základní školy.

RZ/21/0055

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -189 600,00

Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru školství k 

zajištění rozpočtově nekrytých výdajů  ZŠ a MŠ 

Svatoplukova.

RZ/21/0055

1383 org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

189 600,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Svatoplukova - 

úhrada odstranění havarijního stavu fasády budovy 

základní školy.

RZ/21/0055

1371 org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-75 800,00
Snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Stupkova z důvodu 

potřeby krytí výdaje investičního charakteru.
RZ/21/0055

1369 org. 1200 neinv. přísp. ZŠ Heyrovského 3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

-450 000,00
Snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Heyrovského - úhrada 

výdaje investičního charakteru.
RZ/21/0055

0,00

-

9535 Kateřina Čechová, f. o. 4359
Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

40 000,00

Poskytnutá dotace - Kateřina Čechová, f. o.- dotace na 25 

dvouhodinnových jednotek intenzivní neurorehabilitace v 

centru Jitrocel (přesun z odboru kancelář primátora).

RZ/21/0058

5455
Sociální služby pro seniory Ol., příspěvková 

org.
4359

Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální péče.
5339

Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
50 000,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO 

jednotlivým žadatelům - Sociální služby pro seniory 

Olomouc, p. o. (projekt Podpora poskytování sociálních 

služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba).

RZ/21/0058

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

oblasti sociální péče.
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem

-50 000,00

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

převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RMO 

jednotlivým žadatelům.

RZ/21/0058

40 000,00

-

9189 Okresní hospodářská komora 3636 Územní rozvoj 5222
Neinvestiční transfery 

spolkům
300 000,00

Navýšení finančních prostředků na Aktivity OHK Olomouc 

s přímou vazbou na činnost SMOl.
RZ/21/0055

9172 Plán udržitelné městské mobility, org. 5601 3635 Územní plánování 6119
Ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku
-200 000,00

Přesun finančních prostředků na Aktivity OHK Olomouc s 

přímou vazbou na činnost SMOl.
RZ/21/0055

8905 Konzultační, poradenské a právní služby 3636 Územní rozvoj 5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
-100 000,00

Přesun finančních prostředků na Aktivity OHK Olomouc s 

přímou vazbou na činnost SMOl.
RZ/21/0055

0,00

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

Název inv.střediska : Odbor strategie a řízení

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
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-

9236 KMČ cestovné 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5173 Cestovné 22 500,00

Navýšení položky cestovné - požadavek pro KMČ 3 Hejčín 

- workshop pro studenty (ESTETIZACE).
RZ/21/0055

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -22 500,00

Přesun finančních prostředků na cestovné - požadavek pro 

KMČ 3 Hejčín - workshop pro studenty (ESTETIZACE).
RZ/21/0055

0,00

-

1880 org. 1075 Výstaviště FLORA Ol. 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 1 157 929,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na úklid, vývoz odpadkových košů a provoz 

veřejného WC u pavilonu E a na realizaci Green Pointu.
RZ/21/0057

1781 konzultace a autorský dozor akce Olomouc 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
5166

Konzultační, poradenské a 

právní služby
939 127,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici 

RMO/ZMO na dokončení aktualizace pasportu zeleně na 

území města Olomouce.
RZ/21/0057

2 097 056,00

-

1892
org. 1056  údržba památek - Michalské schody, 

Památník bojovníků, Terezská brána
3326

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí

5169 Nákup ostatních služeb 25 717,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením 

pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s., za škodu 

na majetku města - vandalismem poškozené dřevěné 

dveře na Michalském schodišti.

RZ/21/0052

25 717,00

-

9616 Léky a zdravotnický materiál 5213 Krizová opatření 5133 Léky a zdravotnický materiál -442 000,00
Převod finančních nákladů na vykrytí dohod odboru 

ochrany na mzdy odboru kancelář tajemníka.
RZ/21/0055

9609 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5213 Krizová opatření 5137
Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
-200 000,00

Převod finančních nákladů na vykrytí dohod odboru 

ochrany na mzdy odboru kancelář tajemníka.
RZ/21/0055

3817 Ochranné pomůcky 6171 Činnost místní správy 5132 Ochranné pomůcky -49 450,00

Převod finančních prostředků na položku léky a 

zdravotnický materiál na nákup antigenních testů pro JSDH 

a MPO.

RZ/21/0055

3814 Léky, zdrav. mat. 5512
Požární ochrana - dobrovolná 

část
5133 Léky a zdravotnický materiál 49 450,00

Navýšení finančních prostředků na položce na nákup 

antigenních testů pro JSDH SMOl a MPO.
RZ/21/0055

1911 DDHM 5512
Požární ochrana - dobrovolná 

část
5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
-189 600,00

Převod finančních nákladů na vykrytí dohod odboru 

ochrany - mzdy odboru kancelář tajemníka.
RZ/21/0055

1909 Prádlo, oděv a obuv 5512
Požární ochrana - dobrovolná 

část
5134 Prádlo, oděv a obuv -40 000,00

Převod finančních nákladů na vykrytí dohod odboru 

ochrany na mzdy odboru kancelář tajemníka.
RZ/21/0055

-871 600,00

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

Bc. Daniela Horňáková,  vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť

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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-

9974

ÚZ 91628 SFDI ČR SMOl na projekt na projekt 

"Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a 

Odstavy tramvají Jeremenkova", 15161

2321
Odvádění a čistění odpadních 

vod a nakládání s kaly
6121 Budovy, haly a stavby -2 800 000,00 5 91628 192

Úprava rozpočtování přijaté dotace, která  byla na RMO 

dne 10. 5. 2021 zapojena do rozpočtu poměrem.  

Vzhledem k vývoji stavby a podmínek ex-ante plateb je 

potřeba dotaci přesunout dle potřeby a fakturace na 

položku cizích zdrojů (podíl MMOl).

RZ/21/0056

-2 800 000,00

-

10017 ÚZ 29014 MZe ČR pro ZOO Olomouc 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5336

Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

99 500,00 29014

Posílení příspěvku na provoz je umožněno zapojením 

dotace Mze ČR pro Zoologickou zahradu Olomouc, p.o. 

účelově určenou na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let.

RZ/21/0052

99 500,00

-

10016
ÚZ 29014 MZe ČR  na obnovu, zajištění 

a výchovu porostů, podle písm. B pravidel
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

99 500,00 29014

Zapojení dotace  Ministerstva zemědělství určenou pro 

ZOO Olomouc p.o. . Finanční prostředky jsou určeny na 

obnovu , zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let.

RZ/21/0052

10007
ÚZ 13018 MPSV ČR Mimořádné odměny pro 

sociální pracovníky na obecních úřadech
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

526 838,00 13018

Zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na 

výkon sociální práce s vyjímkou agendy soc. právní 

ochrany dětí na rok 2021 na podporu mimořádného 

finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních 

úřadech v souvislosti s COVID-19.

RZ/21/0052

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 25 717,00

Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s., 

za škodu na majetku města - vandalismem poškozené 

dřevěné dveře na Michalském schodišti.  

RZ/21/0052

652 055,00

V Olomouci dne  30. 6. 2021 Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
Zpracovala: Alena Čotková vedoucí ekonomického odboru

vz. Eva Drápelová 

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : MOVO a.s.  

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