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4979
MŠ Dělnická - energetická opatření, 

org. 14985
3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby -165 500,00

Přesun finančních prostředků z odboru investic na odbor školství v 

rámci akce MŠ Dělnická. Jedná se o úhradu nákladů spojených s 

opravou terasy ve 2. NP, do které zatéká a hrozí poškození úprav 

prováděných v rámci investiční akce "MŠ Dělnická - energetická 

opatření".

RZ/21/0071 73

7612
Velkomoravská, Skupova - propojení 

cyklostezka, org. 25797
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby -28 000,00
Snížení finančních prostředků - projektová dokumentace byla částečně 

vyfakturována koncem roku 2020.
RZ/21/0071

8376

Moravská cyklotrasa na území ORP 

Olomouc - k.ú. Nemilany - Kožušany, 

org. 15735

2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 638 500,00
Navýšení finančních prostředků - akce byla vysoutěžena za vyšší cenu, 

než  bylo předpokládáno.
RZ/21/0071 196

8442
Pražská - rekonstrukce M24 mostu, 

org. 25898
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

6121 Budovy, haly a stavby 28 000,00
Navýšení finančních prostředků na úhradu činnosti spojené se 

zajištěním dohledu architekta při zpracování PD nové lávky.
RZ/21/0071

9424
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy, org. 15951                
3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 250 000,00 Navýšení finančních prostředků na pokrytí víceprací. RZ/21/0071 170

9815 Bezručovy sady - vodopád, org. 16051 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
6121 Budovy, haly a stavby 67 000,00

Navýšení finančních prostředků - dodatečná instalace folie v jímce a 

sanace kamenné zdi.
RZ/21/0071

9877 Zimní stadion - střecha, org. 16063 3412
Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce
6121 Budovy, haly a stavby -2 934 500,00

Snížení finančních prostředků - akce byla vysoutěžena ze nižší částku, 

než bylo předpokládáno v plánu.
RZ/21/0071 197

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 (podíl MMOl) v rámci rozpočtu došlé dotace ze SFDI 

ČR "Financování dopravní infrastruktury" 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.

RZ/21/0071 192

10046
Moravská cyklotrasa na území ORP 

Olomouc - k. ú. Nemilany - Kožušany
2219

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 61 500,00 Navýšení finančních prostředků - 6 ks pamětních desek s kameny. RZ/21/0071 196

1 867 000,00

1140 opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování 440 085,86
Navýšení finančních prostředků na akci: Na Letné - naproti vchodů 

Dlouhá 48-54, předlažba chodníků.
RZ/21/0071

1872 org. 2672 dopr. obsl. ostatní 2292

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - 

linková

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -500 000,00
Snížení finančních prostředků na opravy u akce: Kmochova - 

autobusová zastávka, směr centrum.
RZ/21/0071

1874 org. 2674 dopr. obsl. ostatní 2295

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - 

smíšená

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -242 972,00
Snížení finančních prostředků na opravy u akce: Na Letné - naproti 

vchodů Dlouhá 48-54, předlažba chodníků.
RZ/21/0071

2301 KIDSOK dopr. obslužnost DPMO, a.s. 2295

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - 

smíšená

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -47 207,00
Snížení finančních prostředků na opravy u akce: Na Letné - naproti 

vchodů Dlouhá 48-54, předlažba chodníků.
RZ/21/0071

Název inv.střediska : 02-Odbor investic

Název inv.střediska : 03-Odbor dopravy a územního rozvoje

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
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7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5171 Opravy a udržování 976 027,42

Navýšení provozního výdaje je umožněno posílením části příjmů 

hospodářské činnosti (platba za užívání reklamních panelů na 

přístřešcích MHD umístěných na autobusových a tramvajových 

zastávkách na území města Olomouce) a úhrady za pronájem 

stavebních objektů v rámci stavby Tramvajová trať 8. května  za 

účelem oprav havarijních stavů komunikací a zastávek MHD.

RZ/21/0065

7455 opravy zastávek MHD 2221
Provoz veřejné 

silniční dopravy
5171 Opravy a udržování 500 000,00

Navýšení finančních prostředků na akci: Kmochova - autobusová 

zastávka, směr centrum.
RZ/21/0071

9969 Krakovská - komunikace, org. 16074 2212 Silnice 6121 Budovy, haly a stavby -149 906,86
Snížení finančních prostředků na akci: Na Letné - naproti vchodů 

Dlouhá 48-54, předlažba chodníků.
RZ/21/0071

976 027,42

1126
vratky veř. rozpočtům běžného roku i 

min. let (mimo kraj)
6402 Finanční vypořádání 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných 

rozpočtů
98 898,96

Navýšení finančních prostředků z důvodu úhrady vratky nevyčerpaného 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2020  - vratka 

  bude poukázána na účet krajské pobočky Úřadu práce Olomouc.

RZ/21/0065

2806
zdroj k dispozici dle rozhodnutí 

RMO/ZMO
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -946 648,18

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

- vyfrézování betonových usazenin a kořenů, zprovoznění 

automatizovaného systému v přečerpávací stanici, případně zřízení 

bypassu -  dešťové kanalizace ul. Dolní Novosadská (302 500 Kč),

- zpracování posudku u AK JUDr. Žižlavského - garážová stání ve 

spoluvlastnictví Družstva Olomouc, Jižní a Družstva Olomouc, 

Jiráskova a SMOl (275 300 Kč),

- kompenzační bonus občanům v podobě nepeněžního daru v 

souvislosti s výstavbou protipovodňového opatření (150 000 Kč),

- Park FNOl Hněvotínská - roční údržba zeleně (218 848 Kč).

RZ/21/0073

10037
nefinanční dar (kompenzační bonus 

občanům)
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5194 Věcné dary 150 000,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

kompenzační bonus občanům v podobě nepeněžního daru v souvislosti 

s výstavbou protipovodňového opatření.

RZ/21/0073

-697 749,22

1514 platy zaměstnanců MMOl 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
22 351,00

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

1524 ost. osob. výdaje 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 392 000,00

Navýšení finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka za 

účelem částečného pokrytí mzdových nákladů vyplývajících z dohod o 

pracovní činnosti a dohod o provedení práce uzavřených na odboru 

sociálních věcí.

RZ/21/0071

1529 pojistné na sociální zabezpečení 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5 543,00

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 012,00
Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

1550 povinné poj. na úraz. poj. 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 94,00
Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

3952 org. 358 IPOK Azylový dům 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
745 045,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže - 

navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků Azylového domu.

RZ/21/0071 108

Název inv.střediska : 05-Odbor ekonomický

Název inv.střediska : 09-Odbor kancelář tajemníka

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odboru ekonomického

Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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3953 org. 358 IPOK Azylový dům 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
184 772,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže - 

navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků Azylového domu.

RZ/21/0071 108

3954 org. 358 IPOK Azylový dům 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 054,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže - 

navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků Azylového domu.

RZ/21/0071 108

3955 org. 358 IPOK Azylový dům 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 129,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže - 

navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků Azylového domu.

RZ/21/0071 108

3956
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Holečkova
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
1 490 090,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Holečkova - navýšení finančních prostředků na pokrytí 

mzdových nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 107

3957
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Holečkova
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
369 543,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Holečkova - navýšení finančních prostředků na pokrytí 

mzdových nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 107

3958
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Holečkova
6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 134 108,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Holečkova - navýšení finančních prostředků na pokrytí 

mzdových nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 107

3959
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Holečkova
6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 259,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Holečkova - navýšení finančních prostředků na pokrytí 

mzdových nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 107

5744 ÚZ 13010 platy 6171 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
44 424,80 13010

Příspěvek MPSV ČR na výkon pěstounské péče - navýšení finančních 

prostředků na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/21/0071

5745 ÚZ 13010 soc. pojištění 6171 Činnost místní správy 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
11 017,60 13010

Příspěvek MPSV ČR na výkon pěstounské péče - navýšení finančních 

prostředků na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/21/0071

5746 ÚZ 13010 zdrav. pojištění 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 998,50 13010

Příspěvek MPSV ČR na výkon pěstounské péče - navýšení finančních 

prostředků na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/21/0071

7340

ÚZ 00582 Olomoucký kraj na akci 

"Sezónní informační centrum na 

Svatém Kopečku"

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 00582

Posílení mzdového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na 

akci "Sezónní Informační centrum na Svatém Kopečku".

RZ/21/0065

7427
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Sokolská
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
745 045,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Sokolská - navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 117

7428
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Sokolská
6171 Činnost místní správy 5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
184 772,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Sokolská - navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 117

7429
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Sokolská
6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 054,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Sokolská - navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 117

7430
org. 358 IPOK Domov pro matky s 

dětmi Sokolská
6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 129,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Sokolská - navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 117

8329

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - ost. osobní výdaje

6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00

Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a města Konice na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA, fond 145.

RZ/21/0065 145

9761
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

platy
6171 Činnost místní správy 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech
-28 000,00 13351

Přesun finančních prostředků týkající se dotace" odměny COVID pro 

sociální služby" také pro zaměstnance na dohody konané mimo prac. 

poměr v zařízeních sociálních služeb odboru sociálních věcí MMOl.

RZ/21/0071

9762
ÚZ 13351 sociální služby COVID 19 - 

ost. osobní výdaje
6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 13351

Navýšení finančních prostředků na položce OON z důvodu nároku na 

"odměny COVID pro sociální služby" také pro zaměstnance na dohody 

konané mimo pracovní poměr v zařízeních sociálních služeb odboru 

sociálních věcí MMOl.

RZ/21/0071

4 591 440,90
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1364 org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická 3111 Mateřské školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
165 500,00

Navýšení finančních prostředků - jedná se o úhradu nákladů spojených 

s opravou terasy ve 2. NP, do které zatéká a hrozí poškození úprav 

prováděných v rámci investiční akce "MŠ Dělnická - energetická 

opatření" (přesun finančních prostředků z odboru investic).

RZ/21/0071

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

příspěvkovým organizacím
150 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Zeyerova z důvodu potřeby 

úhrady zvýšených cen stavebního materiálu a služeb při realizaci                                                                                                     

3. etapy opravy umývárny dětí.

RZ/21/0071

1369
org. 1200 neinv. přísp. ZŠ 

Heyrovského
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
64 500,00

Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Heyrovského z důvodu potřeby 

úhrady zvýšených nákladů za nájemné prostor Gymnazia Čajkovského 

pro potřeby základní školy.

RZ/21/0071

1370 org. 1210 neinv. přísp. ZŠ Zeyerova 3113 Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-2 600 000,00

Snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Zeyerova z důvodu potřeby 

úhrady výdajů investičního charakteru (rekonstrukce elektroinstalace v 

objektu školy).

RZ/21/0071

1378
org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo 

nám.
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
71 000,00

Navýšení neinvestičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. z důvodu 

potřeby úhrady zvýšených nákladů spojených se zajištěním náhradního 

pobytu dětí MŠ Dělnická v prostorách základní školy - objekt mateřské 

školy je celkově rekonstruován.

RZ/21/0071

1384
org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ 

Dvorského (Sv. Kopeček)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
45 300,00

Navýšení neinvestičního příspěvku  ZŠ a  MŠ Dvorského z důvodu 

potřeby zajištění opravy komína v MŠ Gagarinova.
RZ/21/0071

1401 ost. neinv. výdaje 6409
Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy -748 800,00

Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru školství k zajištění 

rozpočtově nekrytých výdajů PO - škol.
RZ/21/0071

5399
vratky dotací poskytnutých z veřejných 

rozpočtů
6402 Finanční vypořádání 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných 

rozpočtů
308 680,05

Vratka dotace Olomouckému kraji v rámci dotačního programu "Obědy 

do škol v Olomouckém kraji II." od zřizovatele SMOl (FZŠ a MŠ 

Olomouc, Holečkova  178  628,10 Kč, MŠ Zeyerova                                   

43 967,70 Kč a ZŠ Heyerovského 86 084,25 Kč).

RZ/21/0065

5742
ZŠ Zeyerova - rekonstrukce 

elektroinstalace 
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
2 600 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Zeyerova z důvodu potřeby 

úhrady výdajů na realizaci rekonstrukce elektroinstalace v objektu 

základní školy.

RZ/21/0071

8218
org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. 

května, ÚZ 1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
694 191,59 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - Fakutlní ZŠ Komenium a MŠ 8. května na projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů.

RZ/21/0065

8219
org. 1350 FZŠ Komenium a MŠ 8. 

května, ÚZ 1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
122 504,41 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - Fakutlní ZŠ Komenium a MŠ 8. května na projekty 

využívající zjednodušené vykazování nákladů.

RZ/21/0065

8226
org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
1 021 902,29 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ZŠ 

a MŠ Svatoplukova.

RZ/21/0065

8227
org. 1370 ZŠ a MŠ Svatoplukova, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
180 335,71 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ZŠ 

a MŠ Svatoplukova.

RZ/21/0065

8280
org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1035 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
995 901,63 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ZŠ 

a MŠ Olomouc - Nemilany.

RZ/21/0065

PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství

Název inv.střediska : 14-Odbor školství
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

8281
org. 1410 ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ 1031 

33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
175 747,37 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ZŠ 

a MŠ Olomouc - Nemilany.

RZ/21/0065

8282
org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ 

1035 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
1 000 835,89 5 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů                                                                                                              

ZŠ a MŠ Řezníčkova 1.

RZ/21/0065

8283
org. 1230 ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ 

1031 33063
3113 Základní školy 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
176 618,11 1 33063

Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, 

účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů                                                                                                

ZŠ a MŠ Řezníčkova 1.

RZ/21/0065

9332
FZŠ Tererovo nám. - vybavení školní 

jídelny 
3113 Základní školy 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
418 000,00

Poskytnutí investičního příspěvku FZŠ Tererovo nám. z důvodu 

nutnosti pořízení nového elektrického kotle do školní jídelny.
RZ/21/0071

4 842 217,05

3518
 PPK - DOTACE - nespecifikované 

rezervy
5399

Ostatní záležitosti 

bezpečnosti, 

veřejného pořádku

5901 Nespecifikované rezervy -15 300,00

Program prevence kriminality - přesun finančních prostředků z 

nespecifikovaných rezerv PPK do výdajové části rozpočtu odboru 

sociálních věcí (finanční spoluúčast SMOl na projektu "Olomouc - 

Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK - 2021" 

podpořeného dotací MVČR).

RZ/21/0071

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče 

a pomoc rodině a 

manželství

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -98 898,96 13010

Přesun finančních prostředků určených jako vratka  nevyčerpaného 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2020  - vratka 

bude poukázána na účet krajské pobočky Úřadu práce Olomouc.

RZ/21/0065

5827
ÚZ 13010 MPSV ČR na výkon 

pěstounské péče
4339

Ostatní sociální péče 

a pomoc rodině a 

manželství

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -59 440,90 13010

Příspěvek MPSV ČR na výkon pěstounské péče - přesun finančních 

prostředků na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců 

vykonávajících příslušnou agendu.

RZ/21/0071

7880
org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5901 Nespecifikované rezervy -2 000 000,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Holečkova - přesun finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 107

7916
org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5901 Nespecifikované rezervy -1 000 000,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Domov pro ženy a matky s 

dětmi Sokolská - přesun finančních prostředků na pokrytí mzdových 

nákladů pracovníků Domova.

RZ/21/0071 117

7959
org. 358 Ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené
4374

Azylové domy, 

nízkoprahová denní 

centra a noclehárny

5901 Nespecifikované rezervy -1 000 000,00

Individuální projekt Olomouckého kraje - Azylový dům pro muže - 

přesun finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů pracovníků 

Azylového domu.

RZ/21/0071 108

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

za škodu na majetku města - poškození brány oplocení parcely 

Klášterní Hradisko.

RZ/21/0065

8010 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -392 000,00

Přesun finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka za účelem 

částečného pokrytí mzdových nákladů vyplývajících z dohod o 

pracovní činnosti a dohod o provedení práce uzavřených na odboru 

sociálních věcí.

RZ/21/0071

9362 PPK - nákup ostatních služeb 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5169 Nákup ostatních služeb 15 300,00

Program prevence kriminality - navýšení finančních prostředků z 

nespecifikovaných rezerv PPK do výdajové části rozpočtu odboru 

sociálních věcí (finanční spoluúčast SMOl na projektu "Olomouc - 

Profesionální řešení případů Online poradny centra PRVOK - 2021" 

podpořeného dotací MVČR).

RZ/21/0071

-4 536 339,86

Název inv.střediska : 18-Odbor sociálních věcí 

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí 
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

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
-228 000,00

Přesun finančních prostředků  na položku odstupné z důvodu výplaty 

odchodného dle zákona č. 553/1993 Sb. O obecní policii v platném 

znění, § 8a).
RZ/21/0071

1633 opravy 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5171 Opravy a udržování 32 986,00

Navýšení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

Generali České pojišťovny a. s., za škody na   majetku města (služební 

  vozidla Městské police Olomouc).

RZ/21/0065

10035 odstupné 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
5024 Odstupné 228 000,00

Posílení položky z důvodu výplaty odchodného dle zákona č. 553/1993 

Sb. O obecní policii v platném znění, § 8a). RZ/21/0071

32 986,00

6612
konzultační, poradenské a právní 

služby
6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00

Navýšení finančních prostředků z provozního příspěvku Hřbitovů 

města Olomouce, p. o. do rozpočtu odboru na úhradu nákladů za 

výběrové řízení do funkce ředitele příspěvkové organizace (schváleno 

v RMO 19.7.2021).

RZ/21/0071

9297
Nákup ostatních služeb - Aktivity 

Místní agendy 21
3636 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb -60 000,00

Přesun finančních prostředků na ceny v rámci soutěže "Vytuň si školu" 

pro základní školy, jejichž zřizovatelem je SMOl.
RZ/21/0071

10043
Soutěž "Vytuň si školu" (ceny za 

soutěž)
3113 Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
60 000,00

Navýšení finančních prostředků na ceny v rámci soutěže "Vytuň si 

školu" pro základní školy, jejichž zřizovatelem je SMOl.
RZ/21/0071

80 000,00

8938
KMČ opravy a estetizace veřejného 

prostranství
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
5171 Opravy a udržování -67 400,00

Přesun finančních prostředků na odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu v rámci ESTETIZACE na workoutovou sestavu pro KMČ Hejčín.
RZ/21/0071

-67 400,00

1199 org. 250  nákup služeb 2141 Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních služeb 56 395,35
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

1201 org. 250  pohoštění 2141 Vnitřní obchod 5175 Pohoštění 15 000,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

2381 org. 250  DDHM 2141 Vnitřní obchod 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

9912 org. 250 E-shop 2141 Vnitřní obchod 5042 Odměny za užití počítačových programů 20 000,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

10034 Hejčín - workout sestava, org. 36080 3421
Využití volného času 

dětí a mládeže
6122 Stroje, přístroje a zařízení 67 400,00

Navýšení finančních prostředků na workoutotovou sestavu pro KMČ 

Hejčín v rámci estetizace (přesun z odd. KMČ a detašovaných 

proacovišť).

RZ/21/0071

10047
ÚZ 00555 Olomoucký kraj na "Svátky 

města Olomouce & Svátky květin"
3319

Ostatní záležitosti 

kultury
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 00555

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na 

akci "Svátky města Olomouce & Svátky květin".

RZ/21/0065

10049 org. 250 věcné dary 2141 Vnitřní obchod 5194 Věcné dary 20 000,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením doplatku z 

vyúčtování za ukončený projekt EUROPE DIRECT, fond 23.
RZ/21/0065

378 795,35

2787 EKO-KOM služby 3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb 4 593 947,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti 

EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů (4 588 947 Kč) a za služby spojené s 

  propagací - třídění odpadu (5 000 Kč).

RZ/21/0065

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

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

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

Název inv.střediska : 23-Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Název inv.střediska : 24-Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Název inv.střediska : 25-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

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

Název inv.střediska : 20-Městská policie Olomouc

Název inv.střediska : 21-Odbor strategie a řízení

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

6587
náhradní výsadby + následná péče - 

dle uzavřených smluv
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 74 103,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady za vzniklé 

ekologické újmy z důvodu realizace staveb na území města Olomouce. 

Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou 

    péčí.

RZ/21/0065

7460
následná péče o výsadby u 

investičních akcí 
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 917 500,00

Navýšení finančních prostředků - náhradní výsadba a následná péče u 

akcí  "Foerstrova - koordinovaný tah" (895 000 Kč), "Žižkovo náměstí, 

Husova - koordinovaný tah" (22 500 Kč). Převod z odboru investic na 

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.

RZ/21/0071

9865
Park FNOL Hněvotínská - údržba 

zeleně
3745

Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb 218 848,18

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

Park FNOl Hněvotínská - roční údržba zeleně.
RZ/21/0073

5 804 398,18

1829
Opravy a udržování břehů, náhonů, 

nádrží
2333

Úpravy drobných 

vodních toků
5171 Opravy a udržování 302 500,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

vyfrézování betonových usazenin a kořenů, zprovoznění 

automatizovaného systému v přečerpávací stanici, případně zřízení 

bypassu -  dešťové kanalizace ul. Dolní Novosadská.

RZ/21/0073

1850 služby peněž. ústavů 6171 Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů 22 500,00
Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením  úhrad členů ZMO 

   za pojištění odpovědnosti za škodu.
RZ/21/0065

1853 konzultace 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 275 300,00

Navýšení finančních prostředků z REZERVY k dispozici RMO/ZMO na 

zpracování posudku u AK JUDr. Žižlavského - garážová stání ve 

spoluvlastnictví Družstva Olomouc, Jižní a Družstva Olomouc, 

Jiráskova a SMOl.

RZ/21/0073

600 300,00

1924 Opravy a udržování 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
5171 Opravy a udržování 31 211,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění 

Generali České pojišťovny a. s., za škodu na  majetku města - vozidlo 

Ford Transit JSDH Olomouc Černovír.

RZ/21/0065

8170
ÚZ 00415 Elektrocentrála pro JSDH 

Topolany, org. 35840
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6122 Stroje, přístroje a zařízení 34 300,00 00415

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na 

pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup 

věcného vybavení a zajištění akceschopnosti  jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Chomoutov.

RZ/21/0065

8171 ÚZ 00415 Opravy a udržování 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5171 Opravy a udržování 31 500,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení, technické zhodnocení 

a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení jednotek 

sborů dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/21/0065

8173 ÚZ 00415 DDHM 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 179 600,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení, technické zhodnocení 

a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení jednotek 

sborů dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/21/0065

8721
ÚZ 00416 Dopravní automobily, org. 

35871
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky 100 000,00 00416

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení dopravního prostředku 

    jednotky dobrovolných hasičů Lošov.

RZ/21/0065

8771 ÚZ 00415 Ochranné pomůcky 5519
Ostatní záležitosti 

požární ochrany
5132 Ochranné pomůcky 21 000,00 00415

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace 

Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení, technické zhodnocení 

a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení jednotek 

sborů dobrovolných hasičů Olomouc.

RZ/21/0065

8986 Požární vozidlo JSDH, org. 35973 5512
Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky -2 500 000,00 Záměna vlastních zdrojů za dotaci MV ČR. RZ/21/0065

Název inv.střediska : 41-Odbor majetkoprávní

Název inv.střediska : 42-Odbor ochrany

Mgr. Gabriela Křížková vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

10048
ÚZ 14984 Cisternová automobilová 

stříkačka, org 36035
5512

Požární ochrana - 

dobrovolná část
6123 Dopravní prostředky 2 500 000,00 14984

Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR " 

FZŠ Olomouc - Cisternová stříkačka" z programu Dotace pro jednotky 

SDH obcí.

RZ/21/0065

397 611,00

8196

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - služby

6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 37 353,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a Konice na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI OA, fond 145.

RZ/21/0065 145

9754

Výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS) - materiál

6171 Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 259,00

Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních 

prostředků města Přerov a Konice na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

  integrovaného nástroje ITI OA, fond 145.

RZ/21/0065 145

45 612,00

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 (podíl MOVO) v rámci rozpočtu došlé dotace ze SFDI 

ČR "Financování dopravní infrastruktury" 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.

RZ/21/0071 192

-2 950 000,00

1975 Hřbitovy města Olomouce 3632 Pohřebnictví 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím
-80 000,00

Přesun části provozního příspěvku Hřbitovů města Olomouce, p. o. do 

rozpočtu odboru strategie a řízení na úhradu nákladů za výběrové 

řízení do funkce ředitele příspěvkové organizace (schváleno v RMO 

19.7.2021).

RZ/21/0071

3612
ÚZ 34352 MK ČR pro Moravskou 

filharmonii Olomouc
3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
12 075 000,00 34352

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou 

činnost v roce 20201.

RZ/21/0065

3613
ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské 

divadlo Olomouc
3311 Divadelní činnost 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
26 950 000,00 34352

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením 

neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou 

  činnost v roce 2021.

RZ/21/0065

6106
ÚZ 34070 MK ČR pro Moravskou 

filharmonii Olomouc na kulturní aktivity
3312 Hudební činnost 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím
150 000,00 34070

Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK 

ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt 

      "Mezinárodní varhanní festival Olomouc".

RZ/21/0065

39 095 000,00

2173
daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci -24 497 257,72

Úprava daňových příjmů na základě zapojení jednorázového 

nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění 

negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o 

kompenzačním bonusu pro rok 2021.

RZ/21/0069

2238 přijaté pojistné náhrady MP 5311
Bezpečnost a veřejný 

pořádek
2322 Přijaté pojistné náhrady 32 986,00

Zapojení pojistného plnění Generali České pojišťovny a. s., za škody 

  na   majetku města (služební vozidla Městské police Olomouc).
RZ/21/0065

2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 6171 Činnost místní správy 2322 Přijaté pojistné náhrady 45 211,00

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

majetku   města -  oprava služebního vozidla JSDH Černovír                             

(31 211 Kč), poškozená brána oplocení parcely Klášterní Hradisko                                         

(14 000 Kč).

RZ/21/0065

Název inv.střediska : PO provoz/MOVO investice/AS

Název inv.střediska : Příspěvkové organizace

Název inv.střediska : MMOl Příjmy

Název inv.střediska : 44-Odbor dotačních projektů

Ing. Radovan Sítek, vedoucí dotačních projektů
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

2240 tržby obce zóna 71 2295

Dopravní obslužnost 

veřejnými službami - 

smíšená

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 484 237,00
Zapojení úhrady za pronájem stavebních objektů v rámci stavby 

"Tramvajová trať 8. května.
RZ/21/0065

2459
ostatní nedaňové příjmy j.n. - 

očekávané dotační tituly
6409

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -2 500 000,00

Úprava  položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle 

zákona o rozpočtové skladbě: dotace MV ČR  FZŠ Olomouc - 

Cisternová stříkačka z programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
RZ/21/0065

2488

 výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI 

OA (VPS), jiný okres

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 135 612,00

Zapojení finančních prostředků  města Přerov (127 353 Kč) a města 

Konice (8 259 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 

nástroje ITI OA, zázn. pol. 024

RZ/21/0065 145

2531
převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
6330

Převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně

4131
Převody z vlastních fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti
491 790,42

Posílení příjmů z hospodářské činnosti města  (platba za užívání 

reklamních panelů na přístřešcích MHD umístěných na autobusových a 

tramvajových zastávkách na území města Olomouce) za účelem oprav 

havarijních stavů komunikací a zastávek MHD.

RZ/21/0065

3351
org. 2490 EUROPE DIRECT - 

provozní grant
2141 Vnitřní obchod 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 191 395,35

Zapojení prostředků Evropské komise - závěrečné vyúčtování - 

doplatek za aktivity projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond  

  23).

RZ/21/0065 23

3609

ÚZ 34352 MK ČR pro Moravské 

divadloOlomouc a Moravskou 

filharmonii Olomouc

4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
39 025 000,00 34352

Zapojení neinvestiční dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou 

filharmonii Olomouc p.o.  (12 075 000 Kč) a Moravské divadlo 

Olomouc p.o. (26 950 000 Kč) na vlastní uměleckou činnost v roce 

    2021.

RZ/21/0065

4418
ÚZ 34070 MK ČR pro MFO na kulturní 

aktivity
4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
150 000,00 34070

Zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii 

   Olomouc p.o. na projekt "Mezinárodní varhanní festival Olomouc".
RZ/21/0065

5398

odbor školství - vratky státních dotací 

poskytnutých v minulých rozpočtových 

obdobích

6402 Finanční vypořádání 2229
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 

příjmy
308 680,05

Zapojení finančních prostředků od FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10 

(178 628,10 Kč), MŠ Zeyerova  (43 967,70 Kč), ZŠ Heyerovského (86 

084,25 Kč  z důvodu úhrady vratky zřizovatele (SMOl) Olomouckému 

kraji v rámci dotačního programu "Obědy do škol v Olomouckém kraji 

II."

RZ/21/0065

6586
náhradní výsadby + následná péče - 

úhrady dle smluv
6171 Činnost místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 74 103,00

Zapojení úhrady za vzniklé ekologické újmy z důvodu realizace staveb 

na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu 

        dřevin s následnou rozvojovou péčí.

RZ/21/0065

6759
EKO-KOM - provozování systému 

separovaného sběru
3725

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 588 947,00
Zapojení úhrady společnosti EKO - KOM, a. s. na základě výkazu a 

  Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
RZ/21/0065

7162

ostatní nedaňové příjmy j.n. - platba 

členů ZMO pojistné odpovědnosti za 

škodu  

6112 Zastupitelstva obcí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22 500,00    Zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu. RZ/21/0065

7332

ÚZ 00582 Olomoucký kraj na akci 

"Sezónní informační centrum na 

Svatém Kopečku"

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 00582

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou 

úhradu výdajů na akci "Sezónní Informační centrum na Svatém 

Kopečku".

RZ/21/0065

7446
ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu 

nákladů na vybavení JSDH
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 34 300,00 00415

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou 

úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární 

techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti  jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Chomoutov.

RZ/21/0065
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Číslo 

prvku
Název Paragraf Název paragrafu

Finanční 

pol.
Název finanční pol. Částka změny Zdroj

Účelový 

znak
Poznámka Číslo změny Fond

7549
ÚZ 00415 Olomoucký kraj na úhradu 

nákladů na vybavení JSDH
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 232 100,00 00415

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení, 

technické zhodnocení a opravu požární techniky a na nákup věcného 

vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc (90 100 Kč), 

Droždín (30 000 Kč), Holice  (21 000 Kč), Lošov                                 

    (31 500 Kč), Radíkov ( 28 000 Kč), Topolany (31 500 Kč ).

RZ/21/0065

7721 ÚZ 1035 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
3 712 831,40 5 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ a MŠ Olomouc                          

8. května 29  (694 191,59 Kč) a ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukovava 11 

(1 021 902,29 Kč) a ZŠ a MŠ Řezníčkova                                                                                                                                                     

(1 000 835,89 Kč) a ZŠ a MŠ Olomouc - Nemilany                                 

(995 901,63 Kč).

RZ/21/0065

7722 ÚZ 1031 33063 MŠMT ČR na OP VVV 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu
655 205,60 1 33063

Zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v 

rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - FZŠ a MŠ Olomouc                               

8. května 29  (122 504,41 Kč) a ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukovava 11 

(180 335,71 Kč) a ZŠ a MŠ Řezníčkova                                                                                                                                               

(176 618,11 Kč) a ZŠ a MŠ Olomouc - Nemilany (175 747,37 Kč).

RZ/21/0065

8720
ÚZ 00416 Olomoucký kraj na úhradu 

nákladů na vybavení JSDH
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 00416

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na pořízení 

    dopravního prostředku jednotky dobrovolných hasičů Lošov.
RZ/21/0065

9009

ÚZ 14984 MV ČR na projekt "Dotace 

pro jednotky SDH obcí"- dopravní 

automobily

4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu
2 500 000,00 14984

Zapojení dotace MV ČR  "FZŠ Olomouc - Cisternová stříkačka " z 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
RZ/21/0065

9970

ÚZ 98037 MF ČR jednorázový 

nenávratný neúčelový příspěvek ze 

SR

4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu
24 497 257,72 98037

Zapojení jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze 

státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona 

č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.                                      

(1. část  4 990 856,52 Kč, 2. část 19 506 401,20 Kč)

RZ/21/0069

10027 příjem za služby spojené s propagací 3799
Ostatní ekologické 

záležitosti
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00

Zapojení úhrady města Bohumín za služby spojené s propagací 

  (třídění odpadu).
RZ/21/0065

10028
ÚZ 00555 Olomoucký kraj na Svátky 

města Olomouce & Svátky květin
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 00555

Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou 

úhradu výdajů na akci "Svátky města Olomouce & Svátky květin".
RZ/21/0065

50 459 898,82

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí odboru ekonomického

V Olomouci dne 16.8.2021
Zpracovala: Zdeňka Kroutilová
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