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Číslo prvku Název Paragraf Název paragrafu
Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny

7547 Podpora společensko-prospěšných projektů 6171 Činnost místní správy 5901 Nespecifikované rezervy -98 500,00 Podpora společensko-prospěšných projektů. RZ/21/0066

-98 500,00

1063 nájemné 6171 Činnost místní správy 5164 Nájemné 250 000,00 Navýšení finančních prostředků na nájemné týkající se akce Holice cyklostezka. RZ/21/0064

2040
Protipovodňová opatření II. B etapa - 

související investice, org. 24864
2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -94 000,00

Snížení finančních prostředků - schválená cena za zpracování PD je v tomto 

roce nižší, než byla předpokládána.
RZ/21/0064

2632 Výkupy pozemků, org. 34398 3639

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené

6130 Pozemky -250 000,00
Snížení finančních prostředků  - v tomto roce bude potřeba méně finančních 

prostředků, než bylo předpokládáno.
RZ/21/0064

9426
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd, org. 15793
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 62 000,00 Navýšení finančních prostředků na úhradu výkonu TDS a BOZP, fond 179 RZ/21/0064

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

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby -563 000,00

Přesun finančních prostředků z důvodu zahájení akce v 09/21 (částka nebude  

zcela vyčerpána).
RZ/21/0064

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 2 950 000,00 5 91628

Navýšení částky v rámci rozpočtu došlé dotace - podíl MMOl ve výši 45 mil. Kč, 

která  byla na SMOl přijata  10. 5. 2021  a do  rozpočtu zapojena poměrem.  

Vzhledem k vývoji stavby a podmínkám ex-ante plateb je potřeba dotaci 

přesunout dle potřeby a fakturace, fond 192 (SFDI ČR Financování dopravní 

infrastruktury)

RZ/21/0064

10000
Foerstrova - Dobnerova, úprava veřejného 

prostranství, org. 26078
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
6121 Budovy, haly a stavby 244 000,00

Navýšení finančních prostředků - na zpracování projektové dokumentace                                   

(+94 000 Kč).

Navýšení finančních prostředků pro KMČ 11 Tabulový vrch - úprava veřejného 

prostranství Foerstrova a Dobnerova ulice  v rámci ESTETIZACE                                                                                                                

(+150 000 Kč, přesun z oddělení komisí městských částí a DP).

RZ/21/0064

2 599 000,00

1086

členské příspěvky v odborných asociacích a 

společnostech pro pracovníky vysílané 

zaměstnavatelem 

6171 Činnost místní správy 5229

Ostatní neinvestiční 

transfery neziskovým a 

podobným organizacím

-8 000,00 Přesun finančních prostředků na položku nákup materiálu. RZ/21/0064

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování -712 904,56

Navýšení finančních prostředků z odboru investic na odbor dopravy a územního 

rozvoje na realizaci úprav Sadového náměstí v bezprostředním okolí objektu 

č.p. 26 (knihovna, pošta, městská policie) dle požadavku KMČ Svatý Kopeček 

(+500 000 Kč).

Navýšení finančních prostředků z odd. komisí městských částí a DP pro KMČ 

25 Svatý Kopeček - úprava okolí Sadového náměstí  v rámci ESTETIZACE 

(+500 000 Kč).

Přesun finančních prostředků na investiční položku z důvodu nutné samostatné 

evidence - zařazení do majetku (akce: Olomouc, ulice Hněvotínská - propojující 

chodník)  na náhradní výsadbu akce: Tř.Míru, komunikace (-1 712 904,56 Kč).

RZ/21/0064

1141 poradenské a práv. služby 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5166
Konzultační, poradenské a 

právní služby
423 500,00

Navýšení finančních prostředků na vykrytí projektové dokumentace na akci: 

Schweitzerova, komunikace.
RZ/21/0064

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora

Název inv.střediska : Odbor investic

Mgr. Helena Plachá, pověřena zastupováním vedoucího odboru kancelář primátora

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Název inv.střediska : Odbor dopravy a územního rozvoje
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1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 400 000,00
Navýšení finančních prostředků na vykrytí akce: Oprava veřejného osvětlení,                                                                                                                                   

ul. Neředínská, Olomouc.
RZ/21/0064

1163 Kasárna Neředín  nákup materiálu 3635 Územní plánování 5139
Nákup materiálu jinde 

nezařazený
8 000,00 Navýšení finančních prostředků na položku nákup materiálu. RZ/21/0064

3331 opravy 2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5171 Opravy a udržování -823 500,00

Přesun finančních prostředků na vykrytí projektové dokumentace na akci: 

Schweitzerova, komunikace (423 500 Kč) a na opravu veřejného osvětlení, ul. 

Neředínská, Olomouc (400 000 Kč).

RZ/21/0064

9144
ul. Hněvotínská - propojující chodník, org. 

15991
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 1 675 878,56

Navýšení finančních prostředků na investiční položku z důvodu nutné 

samostatné evidence - zařazení do majetku (akce: Olomouc, ulice Hněvotínská - 

propojující chodník).

RZ/21/0064

962 974,00

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

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -6 821 651,00

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

- havarijní situaci Klášterního Hradiska - odstranění škod po požáru 

(221 651 Kč),

- obnovu digitalizačních systémů po hackerském útoku 04/2021 (2 mil. Kč),

- modernizaci počítačového vybavení na rok 2021 (digitalizace - investice ve 

výši 2,8 mil. Kč),

- modernizaci počítačového vybavení na rok 2021 (digitalizace - služby ve výši 

1,8 mil. Kč).

RZ/21/0068

7518
platby daní a poplatků (i správních) krajům, 

obcím a státním fondům
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5365

Platby daní a 

poplatkůkrajům, obcím a 

státním fondům

47 358 950,00

Úprava rozpočtované položky dle skutečnosti daňové povinnosti za rok 2020 

("Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých příjmů § 

3 odst. 1 písm. a, také § 4 odst. 1 písm. g zákona o rozpočtovém určení daní 

(zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k 

zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen si částku 

odpovídající této dani ponechávají na svém bankovním účtu. Neexistující příjem 

této částky zařazují obce na položku 1122.").

RZ/21/0063

7518
platby daní a poplatků (i správních) krajům, 

obcím a státním fondům
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5365

Platby daní a 

poplatkůkrajům, obcím a 

státním fondům

1 000,00
Navýšení finančních prostředků z odboru investic na zaplacení správního 

poplatku na prodloužení stavebního povolení Olomouckému kraji.
RZ/21/0064

40 538 299,00

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 225 000,00
Navýšení finančních prostředků z odboru cestovního ruchu, kultury a sportu na 

dohody konané mimo pracovní poměr (brigádníci v IC, kronikář, Instagram).
RZ/21/0064

225 000,00

1341 nákup služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00
Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na obnovu 

po hackerském útoku 04/2021.
RZ/21/0068

2827
Digitalizace - informační a výpočetní technika, 

org. 34379
6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 2 800 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

modernizaci PC vybavení na rok 2021.
RZ/21/0068

10045 Digitalizace - služby 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00
Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

modernizaci PC vybavení na rok 2021 (digitalizace - služby).
RZ/21/0068

6 600 000,00

1367 org. 1540 neinv. přísp. MŠ Zeyerova 3111 Mateřské školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

85 000,00
Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Zeyerova z důvodu potřeby odstranění 

havarijního stavu střešního pláště vč. obvodové římsy objektu mateřské školy.
RZ/21/0064

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky a SMART CITY

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství

Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Název inv.střediska : Odbor informatiky a SMART CITY

Název inv.střediska : Odbor školství

Název inv.střediska : Odbor ekonomický
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1381
org. 1350 neinv. přísp. FZŠ Komenium a MŠ 

8. května
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím

59 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Komenium a MŠ 8. května                                       

z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu zdiva ve 2. a 3. patře základní 

školy vč. instalace průvlaků k zajištění stabilizace klenby.

RZ/21/0064

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -144 000,00

Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru školství k zajištění rozpočtově 

nekrytých výdajů FZŠ Komenium                                                                                                                      

a  MŠ 8. května a  MŠ Zeyerova.

RZ/21/0064

5399
vratky dotací poskytnutých z veřejných 

rozpočtů
6402 Finanční vypořádání 5364

Vratky transferů 

poskytnutých z veřejných 

rozpočtů

11 340,00

Vratky dotací MPSV ČR z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji II.".

- ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0062

11 340,00

3974 ÚZ 13305 Noclehárna služby 4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5169 Nákup ostatních služeb 374 840,00 13305

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace z MPSV ČR 

prostřednictvím Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních 

     služeb na území Olomouckého kraje v roce 2021 - 2. splátka.

RZ/21/0062

8125
ÚZ 14032 PPK - online poradna centra 

PRVoK - rizikové chování na internetu
4379

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální prevence

5169 Nákup ostatních služeb 74 700,00 14032

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově 

určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci Programu prevence kriminality 

    na rok 2021.

RZ/21/0062

10033 Pavlína Zouharová, f.o. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

50 000,00
Žadatelem je Pavlína Zouharová, f.o. - dotace na rehabilitace pro 

hendikepovaného syna.
RZ/21/0066

10039 ZŠ a  MŠ logopedická Olomouc, p. o. 4359

Ostatní služby a 

činnosti v oblasti 

sociální péče.

5339
Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
48 500,00

Žadatelem je ZŠ a  MŠ logopedická Olomouc, p. o. - dotace na zakoupení 

pomůcek pro senzorickou stimulaci dětí do multisenzorického koutku snoezelen.
RZ/21/0066

548 040,00

1327 KMČ opravy 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -69 500,00

Přesun finančních prostředků pro KMČ 14 Nové Hodolany - herní sestava 

FLORA.
RZ/21/0064

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -682 540,00

Přesun finančních prostředků pro KMČ 11 Tabulový vrch - úprava veřejného 

prostranství Foerstrova a Dobnerova ulice a pro KMČ 23 Slavonín - herní prvky 

(182 540 Kč), pro KMČ 25 Svatý Kopeček – úprava okolí Sadového náměstí v 

rámci ESTETIZACE (-500 000 Kč, přesun na odbor dopravy a územního 

rozvoje).

RZ/21/0064

-752 040,00

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb -100 000,00
Přesun finančních prostředků na dohody (IC, kronikář, Instagram) na odbor 

kancelář tajemníka.
RZ/21/0064

1216 nákup služeb 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb -50 000,00
Přesun finančních prostředků na dohody (IC, kronikář, Instagram) na odbor 

kancelář tajemníka.
RZ/21/0064

1260 nákup služeb 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb -75 000,00 Dokrytí všeobecné položky - dotace kultura. RZ/21/0066

1260 nákup služeb 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb -75 000,00

Přesun finančních prostředků na dohody (IC, kronikář, Instagram) na odbor 

kancelář tajemníka.
RZ/21/0064

1281  DOTACE - celková položka 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5221

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a 

obecně prospěšným 

společnostem

-85 000,00

Navýšení finančních prostředků na všeobecné položce - dotace kultura - vykrytí 

chybějící částky (+ 75 tis. Kč) a přesun finančních prostředků na poskytnutí 

transferů dle jednotlivých subjektů (-160 tis. Kč).

RZ/21/0066

1285 Muzeum umění Olomouc, s. p. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5339

Neinvestiční transfery cizím 

příspěvkovým organizacím
40 000,00 Muzeum umění Olomouc, s. p. o. - technické zabezpečení proluky. RZ/21/0066

1302 DDHM veřejná hřiště 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
5137

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek
32 540,00

Navýšení finančních prostředků  pro KMČ 23 Slavonín - herní prvky v rámci 

ESTETIZACE.
RZ/21/0064

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

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

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

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

Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí 
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7219 Řeka Morava pro Olomouc, z. s. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5222

Neinvestiční transfery 

spolkům
30 000,00 Řeka Morava pro Olomouc, z. s. - festival. RZ/21/0066

9201 Vendula Závodníková, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

10 000,00 Vendula Závodníková, f. o. - tetovací festival. RZ/21/0066

10029
Dětské hřiště Orlák - hrací sestava se 

skluzavkou, org. 36079
3421

Využití volného času 

dětí a mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 69 500,00

Navýšení finančních prostředků pro KMČ 14 Nové Hodolany - herní sestava 

FLORA.
RZ/21/0064

10040 Ing. Petr Zatloukal, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

30 000,00 Ing. Petr Zatloukal, f. o. - vydání knihy. RZ/21/0066

10041 Štěpán Havran, f. o. 3319
Ostatní záležitosti 

kultury
5212

Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským 

subjektům-fyzickým osobám

50 000,00 Štěpán Havran, f. o. - Olomouc žije. RZ/21/0066

-122 960,00

1783 služby 3729
Ostatní nakládání s 

odpady
5169 Nákup ostatních služeb 221 651,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na havarijní 

situaci Klášterního Hradiska - odstranění škod po požáru (usnesení č. 8 z RMO 

19. 7. 2021).

RZ/21/0068

7460 následná péče o výsadby u investičních akcí 3745
Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 37 026,00

Navýšení finančních prostředků na  náhradní výsadbu akce: Tř.Míru, 

komunikace (přesun z odboru dopravy a územního rozvoje).
RZ/21/0064

258 677,00

1924 Opravy a udržování 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5171 Opravy a udržování 2 750,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění Generali 

České pojišťovny a. s., za škodu na  majetku   města -  poškozený tablet JSDH 

Olomouc Chválkovice.

RZ/21/0062

6343 Opravy a udržování 5521

Operační a 

informační střediska 

integrovaného 

záchranného systému

5171 Opravy a udržování 3 973,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění Generali 

České pojišťovny a. s., za škodu na  majetku   města -  poškozený bezdrátový 

hlásič v Holici.

RZ/21/0062

6 723,00

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 -2 950 000,00 5 91628

Snížení částky v rámci rozpočtu došlé dotace - podíl MOVO ve výši 45 mil. Kč, 

která  byla na SMOl přijata  10. 5. 2021  a do  rozpočtu zapojena poměrem.  

Vzhledem k vývoji stavby a podmínkám ex-ante plateb  je potřeba dotaci 

přesunout dle potřeby a fakturace, fond 192 (SFDI ČR Financování dopravní 

infrastruktury)

RZ/21/0064

-2 950 000,00

2177 daň z příjmů právnických osob za obce 1122
Daň z příjmů právnických 

osob za obce
47 358 950,00

Úprava rozpočtované položky dle skutečnosti daňové povinnosti za rok 2020 

("Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) 

zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak 

její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním 

účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.").

RZ/21/0063

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 723,00

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

majetku   města -  poškozený tablet JSDH Olomouc Chválkovice a  poškozený 

  bezdrátový hlásič v Holici.

RZ/21/0062

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany

Název inv.střediska : Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Název inv.střediska : Odbor ochrany

Název inv.střediska : MOVO investice
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Číslo prvku Název Paragraf Název paragrafu
Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny

5398

odbor školství - vratky státních dotací 

poskytnutých v minulých rozpočtových 

obdobích

6402 Finanční vypořádání 2229
Ostatní přijaté vratky 

transferů a podobné příjmy
11 340,00

Vratka dotace MPSV ČR z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci v Olomouckém kraji "Obědy do škol v Olomouckém kraji II."

- ZŠ a MŠ Gorkého.

RZ/21/0062

6626
ÚZ 13305 Olomoucký kraj na zajištění 

sociálních služeb
4122

Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů
374 840,00 13305

Zapojení dotace MPSV ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, účelově určené 

na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2021              

     (2. splátka).

RZ/21/0062

8122
ÚZ 14032 MV ČR na realizaci projektů 

Programu prevence kriminality
4116

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu

74 700,00 14032
Zapojení dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů v rámci Programu 

    prevence kriminality na rok 2021.
RZ/21/0062

47 826 553,00

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru ekonomického

V Olomouci dne 26.7.2021
Zpracovala: Zdeňka Kroutilová
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