
ODBOR: majetku města 

vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
sekretariát (asistentka): 1 

STRUKTURA: (k 31. 12. 2014) 

Název oddělení 
Oddělení správy a evidence budov (ORJ 051) 
Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 052) 
Samostatné pracoviště majetku (ORJ 050) 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: 

počet zaměstnanců 

8,5 
5 
3 

V roce 2014 zajišťoval odbor majetku města zejména následující činnosti: 
prodeje, pronájmy, výkupy, směny, převody pozemků 
sledování platební kázně u prodejů a pronájmů pozemků 
řešení duplicitního vlastnictví nemovitostí 
věcná břemena, daň z převodu nemovitostí, souhlas s úpravou pozemkových hranic, 
ověřování podpisů 

správu správních budov, bytových i nebytových domů ve vlastnictví města 
pronájmy, prodeje budov, přípravu výběrových řízení 
evidenci plateb nájmů a služeb, vyúčtování 
správu pohledávek, výpočty poplatků a úroků, přípravu podkladů pro vymáhání 
pohledávek 
spolupráce na koncepci městské bytové politiky 
slevy z kupní ceny bytů a domů, evidence plateb půjček 
jednání a uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb 
jednání za SMO s třetími stranami - PČR, soudy, ministerstva, krajský úřad, hygiena 
prováděni úhrad odběratelských faktur, platebních příkazů, podklady pro dodavatelské 
faktury, podklady pro předfakturace, s následnou kontrolou na čerpání rozpočtu 
včetně jmenovitých akcí TS Opava a Opathermu a.s. 
příprava rozpočtu za jednotlivá oddělení a samostatné pracoviště majetku 
inventarizace pohledávek a závazků, odběratelské a zálohové faktury, daň 
z nemovitostí 
pojištění majetku města - uzavírání smluv a dodatků, vyřizování pojistných událostí, 
spolupráce s makléřem, příprava veřejné zakázky ve spolupráci s účtárnou, oddělením 
veřejných zakázek a makléřem. 
zajišťování pohřbů osamělých osob, vyřizování dědictví v rámci dědického řízení 
zajišťování nájemních a podnájemních smluv majetku, který je ve správě a v nájmu 
TSO s.r.o. 
Městské lesy Opava- uzavírání smluv, dodatků 
zajišťování ostatních smluv 
příprava materiálů do RMO a ZMO 
evidence a inventarizace majetku OMM, spolupráce s finanční účtárnou 
evidence majetku odborů MMO, MČ a JSDH 
vyřízení žádostí ve věci umístění inženýrských sítí, přípojek IS, vjezdů přes pozemky 
ve vlastnictví města, a žádostí ve věci, ve kterých město vystupuje jako účastník 
stavebního řízení 
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uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení 
věcného břemene k umístění inženýrských sítí na pozemcích Statutárního města 
Opavy 
poskytnutí vyjádření ve spolupráci s odborem dopravy k záborům veřejného 
prostranství, k překopům, k připojením k místní komunikaci, k zvláštnímu užívání 
veřejné zeleně, k licencím k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy 
stanovení místní úpravy na účelových komunikacích a osazování dopravních značek 
přebírání podkladů dokončených staveb od odboru přípravy a realizace investic a 
Technických služeb Opava s.r.o. pro zařazení do majetku města a příprava podkladů 
pro předání tohoto majetku do správy jiným subjektům 
provádění kontroly přírůstků a úbytků majetku ve správě odboru, Technických služeb 
Opava s.r.o. a správců inženýrských sítí, kontrola s účetním stavem, kontrola 
inventárních karet 
evidence a vyřizování žádostí a podnětů ve věci špatného technického stavu 
účelových komunikací, staveb, oplocení apod., doplnění zcizených kanalizačních 
poklopů na pozemcích města 
vyjadřování se k žádostem o kácení a ořezání stromů, zařazení zelených ploch do 
pasportů zeleně 

ve spolupráci s ÚMČ zajišťování prodloužení povolení k nakládání s vodami 
vypouštěnými kanalizačními vyústěmi v městských částech, odebírání a chemické 
rozbory vzorků odpadních vod z kanalizačních vyústí v městských částech 

spolupráce s odborem finančním a rozpočtovým a TSO s.r.o. při zajišťování 
jmenovitých akcí TSO s.r.o., jejich objednání a po ukončení zařazení do majetku 
města a předání správcům 
příprava realizace projektu metodou EPC 
příprava zavedení energetického managementu 
spoluúčast při zajištění projektu "Zelený úřad" 

V rámci přípravy na inventarizaci majetku, pohledávek a závazků se odbor majetku města 
podílel na plnění úkolů v rámci Ústřední inventarizační komise, na zpracování metodických 
postupů pro provádění inventarizací. S účinností od 1. 1. 2013 zabezpečuje odbor majetku 
města evidenci majetku v programu GINIS pro většinu odborů MMO, pro všechny městské 
části a jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2014: 

Hospodaření odboru bylo zajišťováno v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014. Nově 
vzniklé požadavky byly řešeny v průběhu roku operativně v rámci rozpočtových opatření. 
Upravený rozpočet příjmů ORJ 050 ve výši 21 121 449 Kč byl překročen o 2 703 669 Kč, 
zejména vlivem překročení přijmů za zónu placeného stání (o 1 283 810 Kč), za pronájem 
movitých věcí (o 381 779 Kč), za dividendy (o 220 083 Kč) a za likvidační zůstatek Pily 
Hrabství (o 360 232 Kč). Skutečné příjmy dosáhly výše 23 825 118 Kč. Mezi rozhodující 
příjmy patří: 

prodej stožárů trol. vedení na ul. Jánská- Bílovecká 
příjmy ze zóny placeného stání 
pronájem movitých věcí 
dar (Teva Czech Industries s.r.o.) 
likvidační zůstatek Pila Hrabství 
příjmy z dividend 

6 598 279,00 Kč 
7 283 810,00 Kč 
1 257 479,00 Kč 
2 000 000,00 Kč 
3 360 231,94 Kč 
1 020 083,00 Kč 
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Upravený rozpočet výdajů ORJ 050 ve výši 34 171 444 Kč byl čerpán na 51 ,77 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 16 479 929 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji za 
nákup Městské víceúčelové haly (o 7 682 000 Kč - splátky za nakup haly v dalších letech), 
odložením vybudování kruhového objezdu Krnovská x Vančurova (3 000 000 Kč) a 
nečerpáním nespeci:fikované rezervy ve výši 3 000 000 Kč. Mezi rozhodující výdaje ORJ 050 
patří: 

výdaje na pojištění majetku SMO 
výdaje na zónu placeného stání 
výdaje na opravy a údržbu pronajatých kotelen 
účelový příspěvek- Městské lesy Opava 
výdaje na Městskou víceúčelovou halu 
renovace trávníků SFC Opava 

2 771 557,75 Kč 
3 789 205,00 Kč 
3 463 947,63 Kč 
1 264 130,00 Kč 
1 655 978,00 Kč 
2 399 285,00 Kč 

Upravený rozpočet příjmů ORJ 051 ve výši 64 720 600 Kč byl splněn na 94,52 %, ovlivněno 
zejména nižšími příjmy o 3 185 413 Kč v položce pronájem budov. Skutečné příjmy dosáhly 
výše 61 174 806 Kč. Mezi rozhodující příjmy patří: 

příjmy z pronájmu budov, bytů a nebytových prostor 
příjmy ze správy bytů a nebytových prostor 
příjmy z prodeje domů a bytů (splátky) 

43 027 642,35 Kč 
16 020 726,22 Kč 

577 057,70 Kč 

Upravený rozpočet výdajů ORJ 051 ve výši 69 022 542 Kč Kč byl čerpán na 79,37 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 14 238 807 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji 
(o 9 658 008 Kč) v položce správa bytů, nebytových prostor a budov a nižšími výdaji na 
opravu stropů Krnovská 28,30 (o 1 873 052 Kč). Mezi rozhodující výdaje ORJ 051 patří: 

správa bytů, nebytových prostor a budov 
správa Slezanka 
správa Dukelské kasárna 
oprava stropů Krnovská 28,30 (havárie) 

32 712 631,84 Kč 
1 074 408,43 Kč 
1 423 354,57 Kč 

15 368 464,30 Kč 

Upravený rozpočet příjmů ORJ 052 ve výši 18 510 000 Kč byl překročen o 9 386 212 Kč, 
zejména vlivem překročení příjmů z prodeje pozemků (o 8 283 474 Kč). Skutečné příjmy 
dosáhly výše 27 896 212 Kč. Mezi rozhodující příjmy ORJ 052 patří: 

- příjmy z pronájmu pozemků 
příjmy z prodeje pozemků -jednorázově uhrazeno 
příjmy z prodeje pozemků- na splátky 
příjmy z věcných břemen 
příjmy za bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 

6 386 333,50 Kč 
12 459 199,00 Kč 
4 824 274,90 Kč 
3 091 852,50 Kč 
I 039 332,00 Kč 

Upravený rozpočet výdajů ORJ 052 ve výši 15 349 720 Kč byl čerpán na 42,82 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 8 777 108 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji o 
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8 523 293 Kč v položce výdaje na výkupy pozemků. Skutečné výdaje na výkupy pozemků 
dosáhly výše 4 880 350 Kč a tvoří rozhodující výdaje ORJ 052. 

Hodnota hmotného a nehmotného majetku v evidenci odboru majetku (hodnota brutto bez 
pozemků) činí k 31. 12. 2014 3 936 762 831,24 Kč, z toho do správy TSO je předán majetek 
v hodnotě 2 099 873 343,82 Kč, ve správě odboru majetku města je majetek v hodnotě 
1 836 889 487,42 Kč. 
Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl objem majetku celkem o 192 155 118,31 Kč, z toho 
hodnota majetku předaného do správy TSO vzrostla o 35 408 441,11 Kč, hodnota majetku ve 
správě odboru majetku města vzrostla o 156 746 677,20 Kč. 

K nárůstu hodnoty majetku došlo zejména z důvodů odkoupení sportovní víceúčelové haly 
(nárůst majetku o 133 634 419,58 Kč) a z důvodu převzetí dokončených investičních akcí. 
K nejvýznamnějším akcím patří: 

Realizace projektu EPC Městské lázně (technické zhodnocení) -
- Realizace projektu EPC Zimní stadión (technické zhodnocení) 

Realizace úspor. opatření- Zimní stadión (tech. zhodnocení) -
Rekonstrukce ul. Bílovecká- chodníky, komunikace 
Rekonstrukce ul. Rolnická - chodník 

19 839 112,87 Kč 
4 811 295,23 Kč 
4 715 227,42 Kč 
8 990 943,56 Kč 
1540251,59Kč 

Výše poskytnutých dotací na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
v evidenci odboru majetku je k 31. 12. 2014 512 376 701,40 Kč. Ve srovnání s rokem 2013 
nárůst o 6 705 471,45 Kč. Ovlivněno zejména zavedením dotací poskytnutých městem Krnov 
a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice na akci "Cyklostezka č. 55 Krnov 
-Velké Hoštice v celkové výši 3 444 874 Kč. 

Kromě již zmiňovaného převzetí Sportovní víceúčelové haly zajišťoval odbor majetku města 
v roce 2014 převzetí likvidačního zůstatku společnosti Pila Hrabství s.r.o. a jeho předání 
příspěvkové organizaci Městské lesy Opava. Jedná se o budovy a stavby v zůstatkové hodnotě 
6 391 505 Kč a o pozemky v pořizovací hodnotě 44 340 Kč. 

Hodnota korekce hmotného a nehmotného majetku (oprávky a opravné položky) činí k 
31. 12. 2014 1 472 699 153,37 Kč, podíl oprávek a opravných položek na pořizovací ceně je 
37,41 %. V roce 2013 podíl činil36,9 %. 

Hodnota pozemků vedených v operativní evidenci odboru majetku města je k 31. 12. 2014 ve 
výši 2 696 404 178,19 Kč. V roce 2014 byly prováděny opravy v operativní evidenci 
pozemků. Dle údajů z katastru nemovitostí byly pozemky správně zařazovány na příslušné 
analytické účty. Celkem bylo opraveno cca 3 000 pozemků. Po těchto opravách byla 
provedena i oprava v účetní evidenci pozemků a účetní stav pozemků je k 31.12.2014 
v souladu s operativní evidencí pozemků. 

Náklady na opravy majetku zabezpečované odborem činí celkem 24 137 427,45 Kč. 

Výše uvedenými prostředky byly prováděny zejména havarijní opravy a údržba bytového 
fondu a ostatních budov v majetku SMO. 
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Přehled některých provedených akcí oprav a údržby: 

opravy a údržba areálu bývalých Dukelských kasáren 
opravy a údržba KD Rybníček 
přechod pro chodce na ulici Haškova 
předlažba chodníku Kostelní 
předlažba dlážděných krytů chodníků Mařádkova 

oprava pravostranného chodníku Tyršova- MDKPB 
zpevnění přidruženého prostoru ulice Vrchlického 
oprava vozovky Ftignerova- Na Potůčku 
oprava vozovky Hrnčířská -U Pošty 
oprava vozovky Vaškovo náměstí- Joy Adamsonové 
protinárazové povrchy - dětské hřiště Antonína Sovy 
oprava sochy Špióna 
oprava nezastřešené části podlahové krytiny Parkovacího domu 
čištění 4 ks jezírek, odbahnění a úprava odvodňovacích koryt Městské sady 
oprava vánočního osvětlení z LED diod 
oprava čpavkového čerpadla Zimní stadión 
oprava mostu Slavkovská 
oprava kanalizačních šachet Jateční a Palackého 
čištění Městského náhonu ul. Heritesova 
čištění vodního toku Milostovice 
oprava parkoviště vnitroblok Mnišská 

340.639 Kč 
69.148 Kč 

102.419 Kč 
300.000 Kč 

53.537 Kč 
329.264 Kč 
200.000 Kč 
400.000 Kč 
350.000 Kč 
500.000 Kč 
75.000 Kč 

151.250 Kč 
426.609 Kč 
582.500 Kč 
261.000 Kč 
130.000 Kč 
646.843 Kč 
47.330 Kč 

186.224 Kč 
104.290 Kč 
34.700 Kč 

V roce 2014 byla uzavřena nájemní smlouva na KD Rybníček s Martinem Seidlem a provoz 
na tomto zařízení se podařilo stabilizovat. Pronájem restaurace Domu umění společnosti 
Arnbiance Cuisine s.r.o. byl provázen platební nespolehlivostí nájemce, které vyústilo 
ukončením nájemního vztahu. Objekt Slezanky, ve kterém byl uzavřen dlouhodobý nájemní 
vztah se společností BQZ Moravia a.s., byl na základě výpovědi ukončen. Město stále hledá 
nového partnera pro uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy. Dále odbor majetku města 
připravoval realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC. V rámci této přípravy 
byla uzavřena smlouva se společností ESCO na realizaci projektu na vybraných 1 O objektech 
v majetku SMO s celkovou hodnotou 45 mil Kč. Projekt byl realizován v roce 2014 a bude 
splácen z úspor v létech 2015-2024. Dále byla zabezpečována příprava projektu EPC II, kde 
byla vyhlášena veřejná zakázka na vybraných dalších 10 objektů pro realizaci energeticky 
úsporných opatření. Vzhledem k připomínkám uchazečů k nemožnosti splnění zadávacích 
podmínek byla veřejná zakázka v srpnu 2014 přerušena. V oblasti energetiky pro SMO 
zpracovávala společnost Porsenna o.p.s pokračování metodické podpory zpracováním 
dokumentace pro zavedení systému managementu hospodaření s energií. V objektu Horní 
náměstí 103/2 byl k 30.6.2014 ukončen veškerý provoz a objekt byl připravován k demolici, 
která byla plánována na rok 2015. V roce 2014 odbor majetku zabezpečoval komplexní nákup 
energií pro odběrná místa v majetku města. Byla připravována rekonstrukce částí wellnes 
v objektu Městských lázní zpracováním dokumentace pro stavební povolení. Postupně 
uvolňované byty v bytových domech v majetku SMO byly průběžně opravovány tak, aby pro 
nové nájemce byly připraveny v odpovídajícím standardu z hlediska vybavení a bezpečnosti. 
Nejrozsáhlejší opravou realizovanou odborem majetku na nemovitostech v roce 2014 byla 
oprava stropů v objektu Krnovská 28,30, která byla realizována po havárii stropu ve dvou 
bytech na základě následného komplexního statického posouzení stavu. 
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V oblasti personální došlo na odboru majetku města v roce 2014 k posílení oddělení sp 'vy a 
evidence budov nástupem Ing. Kamila Kremsera, který na odbor majetku měs přešel 
z odboru přípravy a realizace investic 

Zpracovali: Ing. Jiří Elbl, vedoucí oddělení správy a evidence budov 
Ing. Jaroslav Sýkora, ekonom- metodik 

Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
vedoucí odboru majetku města 

V Opavě dne 22. 4. 2015 
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