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čfSELNÁ STATISTIKA 

P ř íjmy MIC 

Druh příjmu Rok 2013 
Prodej zboží 309.099,00 Kč 
Kopírování 6.675,00 Kč 
Provize z prodeje vstupenek 0,00 Kč 
Průvodcovská činnost 0,00 Kč 
Prodej vstupenek na Hlásku 38.930,00 Kč 
Vstupné (akce města) 454.115,00 Kč 

N á v štěv nost M I C 

Rok 2013 
Celková návštěvnost 44.804 

Komentář: 

Rok2014 
486.119,00 Kč 

10.448,00 Kč 
0,00 Kč 

1.950,00 Kč 
35.930,00 Kč 

213.593,00 Kč 

Rok 2014 
45.960 

V loňském roce opět stoupl počet návštěvníků MIC. Na příjmech MIC se velmi pozitivně projevil prodej nových 
publikací o městě, kalendáře pro rok 2015 a také nové propagační predměty. 



EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST MIC 

Předmět pop i s Kč 

Minikalendáře Tisk 2000 ks minikalendářů s motivem města (4 druhy po 4.840,- Kč 
500 ks za 2 Kč bez DPH) 

Certifikační Poplatek ATIC CR za oficiální certifikaci TIC 2.500,- Kč 
poplatek 
Servisní a Udržba mobilní aplikace (7.889,20) 7.970,- Kč 
registrační Poplatek za kopírovací služby (80,80 Kč) 
poplatky 
Nákup materiálu Nákup paragonů, speciálních papírů k tisku, lepicích pásek 2.363,- Kč 

atd. 
Překlad textů Překlad textů webových stránek města do polštiny a němčiny 55.996,-

(80% částky hrazeno z projektu MSK- vyúčtování bude 
v roce 2015) 

INZERCE MIC 

Pop i s Kč 

Inzerce v neperiodickém i periodickém tisku, zaměřená na cestovní ruch. 285.996,-
Celoroční inzerce v turistických informačních magazínech TIM, Kam po Cesku, 
prezentace města v knize Cestovní informátor a v místním regionáln ím tisku. 
Inzerce rovněž probíhá v místních a krajských denících MF Dnes, Region 
Opavsko a Deník. 

NÁKUP OD EXTERNÍCH DODAVATELŮ 

Předmět pop i s Kč 

Zboží k prodeji Mapy, publikace, předměty SFC, suvenýry s motivem města. 234.918,- Kč 
Tržby z prodeje zboží se "vrací" do rozpočtu formou příjmů. 

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Druh pop i s Poznámka 

Mobilní Aplikace mobilní průvodce byla v roce 2014 zdarma ke stažení přes PC, 
aplikace stažena celkem 4 750 x wi-fi 

Audio průvodce Mobilní přístroj, který obsahuje hodinový zdarma k zapůjčení v MIC 
průvodcovský výklad v 7 jazykových mutacích, 
celkem 5 výpůjček. Nákup přístroje byl 
realizován z dotace, proto je půjčován zdarma. 

Průvodce MIC zprostředkovává průvodcovské služby Náklady na průvodce jsou 
městem (památky města Opavy). hrazeny z rozpočtu odboru 

personálního, vrací se do 
rozpočtu ve formě příjmů 
z průvodcovských služeb. 



VELETRHY A VÝSTAVY 

Název Pop i s Kč 

Veletrhy Aktivní účast na veletrzích částečně financovaných z projektu 49.357,56 
cestovního MSK. Město Opava se osobně účastnilo veletrhů v Brně, 
ruchu a Bratislavě, Praze a Ostravě. Prospektovým servisem i 
prezentační osobně jsme se účastnili prezentací v obchodních centrech 
akce MSK (Brno, Ostrava, Zlín, Katowice, Žilina). Město Opava se také 

aktivně účastnilo zahraničního veletrhu v Lipsku. 

Komentář: 
Město Opava se v rámci Smlouvy o spolupráci zavázalo aktivně podílet na propagaci Moravskoslezského kraje 
a jeho 6 turistických oblastí. V rámci této smlouvy se mimo jiné podflí MIC Opava na korekturách propagačn ích 
materiálů MSK, aktualizaci databáze ubytování a stravování v MSK a účastní se strategických jednání k řízení 
cestovního ruchu v MSK. 

OSTATNÍ AKCE 

Druh Pop i s Poznámka 

Výstupy na pravidelné sobotní a vánoční výstupy (celkem 36 celkem 2.040 osob 
Hlásku výstupů) 

ostatní akce spolupráce na dalších akcích (organizační a 
propagační záležitosti)- Další břehy, Den dětí, 
Opavské kulturní léto, Bezručova Opava, Dny 
evropského dědictví, Noc otevřených dveří, Oslavy 
města atd. 

DESTINAČN( MANAGEMENT TURISTICKÉ 
OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO 

Aktivity projektu 
"Destinační 
management 
turistické oblasti 
Opavské slezsko 
(DM TO OS) 

Projekt města Opavy a 8 partnerů turistické oblasti Opavské Slezsko, který má 
přednostně realizovat aktivity, které sjednotí propagaci a rozvoj cestovního 
ruchu na území turistické oblasti (TO). Základním cilem je zřízení subjektu 
destinačního managementu. 
V roce 2014 byly realizovány aktivity směřující jak k zabezpečení jednotné 
propagace celého území, tak kroky vedoucí k založení subjektu destinačního 
managementu. Z realizovaných aktivit akčního plánu byly např. vytvořeny 
turistické produkty, byl zhotoven mobilní průvodce, proveden marketingový 
výzkum, pořízen reprezentativní textil , byly zakoupeny stojany do IC, proběhl 
famtrip a workshopy pro odborníky v oblasti CR, realizovala se akce "Otevírání 
turistické sezóny 2014", inzerce a roadshow. Projekt je z 85% hrazen 
z dotace ROP. Převážná většina aktivit akčního plánu byla realizována od 
počátku roku 2014. Na tento akční plán navazuje další projekt 3. akčního 
plánu, jehož aktivity jsou realizovány od podzimu 2014 v rámci stejného 
dotačního titulu i výše dotace. 

V roce 2014 byly výdaje celkem 1.268.093,95. 



EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST MĚSTA 

EDIČNÍ ČINNOST MĚSTA 

Předmět pop i s Počet 
Kč 

ks 

Novoročenky 2015 Grafický návrh novoročenek 295 ks 8.210,00 
(2.000,00), tisk (1.21 0,00), použití (4 druhy) 
fotografií (5.000,00) 

Publikace Opava Nákup publikace Slezského 50 8.000,00 
hudební zemského muzea- 50 ks, z toho 

20 na prodej do MIC a 30 ks do 
skladu KPRM (á 160,- Kč) 

Přání pro jubilanty Jedná se o dotisk přání pro 1.000 9.958,30 
jubilanty rozesílaných primátorem 
Jiráskem. Přání jsou posílána 
občanům města při významném 
životním jubileu. 
Jedná se o grafiku (1.000,00) a tisk 2.000 29.440,00 
(28.440,00) přání pro jubilanty 
včetně potištěných obálek pro 
primátora Vítečka. 

Brožura Osobnosti Tisk (20.740,00), grafika (6.000,00) 2.000 26.740,00 
100 ks pro MIC, 1.900 ks do 
skladu KPRM. 

Opavské interiéry Nákup publikace vydavatelství 200 60.000,00 
FIDUCIA -100 ks pro prodej do 
MIC a 100 ks do skladu KPRM. 

Opavské památky Grafické zpracování (4.000,00) a 2.000 37.500,00 
tisk (33.500,00) brožury informující 
o 25 památkách ve městě. 1.800 
ks do skladu KPRM, 200 ks pro 
prodej v MIC. 

20 let MPZ Opava Kniha Opavské kulturní organizace 115 29.900,00 
mapující 20 let existence MPZ 
v Opavě. 

Pamětní listy pro Originální pamětní listy Ivo Dostála 45 11.059,40 
zastupitele pro zastupitele pří ukončeni 

funkčního období. 
Kalendáře 2015 Grafické zpracování (15.718,00), 500 + 1.200 106.249,00 

tisk (88.531 ,00) nástěnných (500 
ks) a stolních (1.200 ks) kalendářů. 
Pořízení srovnávacích fotografif do 
nástěnného kalendáře (2.000,00). 

Dotisk DVD a Blu- 224 DVD, 8 blu-ray pro sklad 424 + 8 22.767,00 
ray filmu "Opava KPRM 
po proudu krás" 200 DVD pro prodej v MIC 
Publikace Oslavení Publikace vyšla u příležitosti 200 16.900,00 
sv. Václava odhalení obrazu Oslavení sv. 

Václava umístěného v kostele sv. 
Václava, které proběhlo v rámci 
Národního zahájení dnů 
Evropského dědictví. Vydalo 
Muzeum umění Olomouc. 

Kuchařka Opavské Recepty z Opavského Slezska 40 4.600,00 
Slezsko vydané Slezskou univerzitou 

v Opavě (20 ks pro MIC, 20 ks pro 
sklad KPRM). 



Předmět 

Propagační 
předměty 

Příspěvek na 
propagaci 
Slezského 
zemského muzea 

AKCE MĚSTA 

Název akce 

Pietní akce 2014 

Slezský bál 
(1. 2. 2014) 

PROPAGAČNÍ ČINNOST MĚSTA 

Pop i s 

Trička, polokošile, ručníky, chňapky, keramické 
hrníčky, zvonečky, magnetky, dřevěné podložky, 
kllčenky, vlaječky, nášivky, míče, píšťalky, hrn íčky 

s podšálky, silikonové náramky, propisky, čepice 
s kšiltem, samolepky, pastelky, deštníky, 
keramické věšáky s motivem Hlásky, termosky, 
termohrnky, hrníčky se lžičkou, retro záložky, 
blikačky na kolo, kovové otvíráky, papírové a pvc 
tašky, rozvrhy hodin, papírové dětské hodiny a 
záložky a další. 
Příspěvek na propagaci dle Rámcové smlouvy o 
spolupráci na realizaci stálé expozice o historii 
města Opavy v Obecním domě. 

AKCE MĚSTA 

Popis 

• 164. výročí narození T. G. M. (7. 3. ) - pietní akt 
(ozvučení , dopravní značení- 3.800,00) 
69. výročí osvobození města Opavy (22. 4.) a 
ukončeni 2. světové války (8. 5.) - pietní akty + 
doprovodné akce - prohlídky Památníku ll. svět. 
války v Hrabyni zdarma pro veřejnost po celý den 
- zajištění autobusů ; setkání veteránů s 
pohoštěním, otevření pevnosti v Milostovicích 
zdarma pro veřejnost 8. 5. v době od 14 do 18 
hod. (23.265,00} 

• Výročí násilného úmrtí H. Piky (21 . 6.)- pietní akt 
• Den vzniku samostatnosti CR (28. 10.) - pietní 

akt 
(nástup čestné vojenské jednotky (3.200,00} 

• Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) -
pietní akt (3.467,00) 

Masopustní Slezský bál se konal v sále Kulturního domu 
Na Rybníčku. Poté, co město snížilo rozpočet na městské 
akce a upustilo od samotného pořádáni městského plesu, 
začalo podporovat jiný ples pro veřejnost, a to ples 
pořádaný Střediskem volného času Opava - Masopustní 
Slezský bál. Město zajistilo KD Na Rybníčku (v té době 
jsme ho provozovali), ze svého rozpočtu hradilo 
cimbálovou muziku Wajdovci. Pestrý doprovodný 
program, kapelu v hlavním sále, výzdobu a celou 
organizaci akce zaj išťovalo Středisko volného času. 

Příjmy z akce připadly na úhradu nákladů Střediska 
volného času. 

Kč 

475.338,30 

20.000,00 

Kč 

33.732,00 

5.000,00 



Velikonoční trhy 
(realizace projektu 
31. 3.- 24. 4. 2014, 
kulturní program 7. 
4. -17. 4. 2014) 

Den dětí 
(7.- 8. 6. 2014) 

Opavské kulturní 
léto (9. 7.- 28. 8. 
2014) 

Vítání prvňáčků 
(15. 9.2014) 

Noc otevřených 
dveří 
(28. 10. 2014) 

Lampiónový průvod 

Program 
k připomínce 17. 
listopadu na Horním 
náměstí 

(17. 11. 2014) 

Tradiční prodej velikonočního zboží a kulturní program 
zastoupený country, folkem či popem. Akce probíhala na 
Horním náměstí a pořádala ji společnost BM Servis. 
Stánky byly otevřeny denně od 9.00 do 18. hod., o 
víkendech od 10.00 do 18.00 hod. Organizátor obdržel od 
města příspěvek na program na základě uzavřené 
smlouvy. 
7. 6. se uskutečnil program v Městských sadech. Kromě 
soutěží, které připravily spolupracující organizace, čekalo 
na děti mnoho různých nafukovacích atrakcí, pohoštění a 
doprovodného programu. Akce proběhla ve spolupráci se 
Střediskem volného času, Městskou policií, Knihovnou 
Petra Bezruče, Eurotopif, Slezským divadlem, Slezským 
zemským muzeem, Technickými službami Opava, 
Slezským gymnáziem atd. Zároveň probíhal na pódiu 
folklórní festival v režii Střediska volného času. Celou akci 
navštívilo přibližně 3.000 lidí. 
8. 6. proběhla hraná pohádka na Horním nám. s herci 
Slezského divadla, byly připraveny aktivity pro děti v 
Obecním domě a Domě umění. Slezské zemské muzeum 
mělo připravený doprovodný program ve výstavní 
budově. 

Opavské kulturní léto 2014 uvedlo na Dolním náměstí 
např. Daniela Kraba, Kristínu či Mňágu a Žďorp, diváci 
mohli také zhlédnout některý z promítaných filmů 

(Nespoutaný Django, Příběh kmotra, Křídla Vánoc, 
Čtyřlístek ve službách krále a další). 
Součástí akce byl také "Atletický cirkus" - sportovní 
exhibice ve skoku o tyči a benchpressu, pořádaná TJ 
Sokol Opava, a Pany Express- tradiční doručování pošty 
na koních. 
Na Ptačím vrchu proběhlo 5 projekcí filmů z archivu 
Fondu zlaté kinematografie v režii Biografu 16 Richarda 
Vaculy. 
Všechny programy v rámci OKL byly pro veřejnost 
zdarma. 
Město ve spolupráci se Střediskem volného času, OKO, 
Slezským gymnáziem a Slezským divadlem uspořádalo 
zábavné dopoledne (soutěže, nafukovadla, trampolína, 
sladké odměny atd.) na Horním náměstí pro opavské 
prvňáčky s představením ve Slezském a loutkovém 
divadle a promítáním pohádky v Obecním domě. 

Netradiční možnost prohlídky budovy Hlásky ve večerních 
a nočních hodinách. Prohlídky zpestřují hrané scénky na 
každém patře, v roce 2014 na téma "Průvodce životem 
Opavana aneb od kolébky do hrobu". Součástí akce jsou 
také výstupy na věž Hlásky. 

Lampiónový průvod parky kolem centra města. V parcích 
čekalo díky spolupráci se Slezským divadlem a Slezským 
gymnáziem na účastníky průvodu překvapení v podobě 
živých soch. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2014 jsme slavili 25 let od 
Sametové revoluce, byl připraven na Horním náměstí 
doprovodný program v podobě zpěvu sólistky opery 
Slezského divadla Ilony Kaplové (Modlitba pro Martu), 
zapalování svíček okolo kašny, projevu pana Antonína 
Zelenky, předsedy Konfederace politických vězňů Opava, 
koncertů Domina, Pepy Nose a Jana Kryla. Program se 
setkal s velkým zájmem nejen občanů města, ale i médií. 

35.000,00 

191.069,00 

250.000,00 

12.386,00 

17.590,50 

52.124,00 



Vánočnr trhy 
(1.12.- 24.12. 2014) 

Opava STYL 2014 

Konference 
k dějinám města 

Cyklojízda 

Discgolf 

Ostatnf akce 

Vánočni jarmark s prodejem a bohatým kulturním 
programem proběhl v roce 2014 podruhé pouze na 
Horním náměstí. 
Velkou návštěvnost zaznamenalo např. zahájení trhů 
s rozsvícením stromečku nebo ohňostroj. Program 
probihal po celou dobu trvání trhů. 

Doprovodná akce: "Soutěž o nejkrásnější vánoční 
ozdobu"- soutěž pro jednotlivce i školní kolektivy z Opavy 
a okolí, vyhodnoceni vitězů a předávání cen proběhlo 
v rámci programu vánočnich trhů. 
Na základě smlouvy s pořadatelem byly Vánoční trhy 
v jeho režii, město platilo prodlouženi otevirací doby WC, 
napojení na elektrickou energii a spotřebu energie. 
26. 6. 2014 se konala v kostele sv. Václava akce na 
podporu místnich podnikatelek v oblasti módy, módní 
přehlídka s názvem Opava STYL 2014. Role modelek se 
ujaly zajímavé a významné osobnosti veřejného života 
(zdarma). O akci byl veliký zájem ze strany veřejnosti. 
Akci technicky a organizačně zajišťovala Opavská kulturní 
organizace, na jejíž náklady šla především veškerá 
technika (osvětlení , ozvuC::ení}, propagace a honoráře 

vystupujicich (kapely, DJ, ukázky tance). Město 
zajišťovalo líčení, česání, občerstvení, choreografii a 
květii}Y a významně se podílelo na organizaci akce. 
Konference se konala v dubnu 2014 na Slezské 
univerzitě. Tématem byla "Opava - město na hranici" a 
zahrnovala 9 konferenčnich příspěvků a dále poznávaci 
cestu do Ratiboře (1 autobus}, o kterou byl veliký zájem. 
Jednalo se o projekt spolufinancovaný z Euroregionu 
Silesia. 
Opavská cyklojizda - organizaC::ní zajištění a propagace 
akce 
Slavnostní zahájení otevření discgolfového hřiště (letáky, 
plakáty, zajištění proti hráčů s ukázkami, organizace 
akce, zajištění disků do soutěže atd.) 
Např. 

Akce Martenica - akce pořádána ve spolupráci 
s bulharským velvyslanectvím (391 občerstvení) 
Propagace městských akcí C::i akcí podporovaných 
městem (např. výstavy Opavské kulturní organizace) 
Podpora Business Heroes 
Bronzové stránky 
Podpora akce Americká vozidla (výlep plakátů) 
Ceny města - pronájem sálu, raut pro oceněné 
Zajištění návštěvy prezidenta (nákup dárků, pódium, 
ozvučení) 
Křest knihy Proměny 
Pohár primátora v šipkách 
Otevřeni azylového domu 
Cena 17. listopadu- dárkové poukazy 

97.142,00 

24.895,00 

180.000,
Spolufinancování 

z dotace 
cca 80 % 

4.327,00 

21.740,00 

50.911,00 



Národní zahájení 
Dnů evropského 
dědictví a oslavy 
790 let města Opavy 
(5.- 7. 9. 2014) 

Opava a Ratiboř 
historická 

OSLAVY MĚSTA 

V roce 2014 se město Opava stalo hostitelem Národního 
zahájení Dnů evropského dědictví. Na tuto akci se sjelo 
několik desítek hostů z celé české republiky a patřičně 
si ji užili také Opavané. Součástí programu bylo 
slavnostní odhalení obrazu Antona Pettera Oslavení 
svatého Václava v kostele sv. Václava, kterého se 
účastnilo cca 450 osob. 
Po celou sobotu mohli lidé také navštívit některé z 25 
otevřených památek, ve většině z nich byl k dispozici 
zasvěcený průvodce. Nově byly v památkách informační 
letáčky o dané památce v češtině a polštině 
(spolufinancováno z Euroregionu Silesia). 
Součástí programu bylo také vystoupení kapel BUTY a 
Lake Malawi, dále projekce filmu o Opavě. 
Z rozpočtu byly hrazeny také například : registrace 
památek, autobusová doprava pro hosty, propagační 
předměty, gastro show pro účastníky národního zahájení 
z ČR, účast řemeslníků na akci, plachta na odhalení 
obrazu sv. Václava, propagace (reklamní bannery, 
plakáty, letáky, inzerce v tisku, propagační videoklip a 
videoklip z akce ... ), výstava Nositelé tradice lidových 
řemesel a dalši. K oslavám vyšla také publikace 
Proměny Opavy (hrazeno v rámci finančního vypořádání 
z roku 2013). 
Do příjmů se podařilo získat částku ze Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska na pořádání 
národního zahájení (143.000,00 Kč). 
Dále byl v rámci oslav pro veřejnost připraven dvoudenní 
historický program. První den (sobota) probíhal na 
Horním náměstí historický jarmark s programem a 
soutěžemi, druhý den v sadech okolo centra města 

program s názvem "Krásné 20. století". Na obě části 
historického programu se nám podařilo získat dotaci 
z Euroregionu Silesia. 

627137,27 

(v příjmech 
143.000,- Kč ze 

Sdružení 
historických 

sídel) 

700.000,00 
Spolufinancování 

z dotace cca 
80% (není 

vyúčtováno) 



KULTURNÍ ČJNNOST MĚSTA 

KULTURNf ČINNOST MĚSTA 

Název akce 

10 koncertů pro milovníky 
krásné hudby- abonentní 
koncerty 
(leden- prosinec 2014) 

18. ročník festivalu divadla, 
filmu, hudby a poezie 
Další břehy 
Téma: "Umění sportu- sport v 
umění" 
(31. 3. - 27. 4. 2014) 

Promenádní koncerty dechových 
hudeb 
(červenec -září 2014) 
57. ročník multižánrového 
festivalu Bezručova Opava 
Téma: "Návraty ke kořenům" 
(1. 9.- 30. 9. 2014) 

Ostatní kulturní činnost 

18. Mezinárodní varhanní soutěž 
Petra Ebena (26. 10. -1. 11. 
2014) 

pop i s 

Nejvýznamnější akce: Jazzové inspirace
Petr Pomkla a soubor, Ritorni/ Návraty -
koncert 5 kontratenorů, Varhanní koncert 
Johannese Gefferta v kostele sv. Ducha, 
Andělové jsou zpívali - Michal Hromek 
Consort. Abonentní koncerty mají 242 stálých 
předplatitelů, přičemž cena za 1 O koncertů je 
1.000,00 Kč, důchodci a studenti 700,00 Kč. 

Celkem 34 kulturních akcí z oblasti divadla, 
filmu, hudby, literatury a výtvarného umění. 
Nejvýznamnější akce: hlavním hostem 
festivalu byla nejúspěšnější česká sportovkyně 
v historii Věra Čáslavská, divadelní 
představení La Putyka, Nadal- Federer, 
divadlo Vizita, výstava Ota Pavel -Sport je 
jako pivo, nedá se ničím nahradit, Sokol 
v umění, Eiga-Sai- ozvěny festivalu 
japonských filmů, opera Nagano, přednáška a 
beseda s Jakubem Vágnera- Jak jsem potkal 
ryby, Minimaraton. 
11 promenádních koncertů dechových hudeb 
na Dolním náměstí v Opavě (probíhá každou 
neděli od 10.00 do 11 .30 hod.) 
Celkem 60 kulturních akcí a 11 doprovodných 
pořadů na Dolním náměstí. Nejvýznamnější 
akce: Slavnostní zahájení festivalu , 50. výročí 
partnerských vztahů Opava - Liptovský 
Mikuláš, Cena Petra Bezruče, pořad Anašim 
Veširim - Lidé a písně, výstavy Město 
v krajině, fotograf Martin Martinček, 
Liechtensteinové na Opavsku (1614- 1945), 
Bohumil Hrabal barevně i černobfle, Jiří Kolář 
- Vy troubo (Hradec nad Moravicí), Koncert 
Janáčkovy filhamonie- české hudební 
návraty (Martinů , Janáček, Foltýn) a předání 
Cen SMO, divadelní představení Dekameron, 
Baby Box, Richard 111" Zlatá šedesátá, 
koncerty- Milokraj, Futurum, Garáž, Koncert 
na památku obětí 1. světové války a vzniku 
československých legií, Javory Hany a Petra 
Ulrychových, Od bálu do bálu- procházka 
lidových rokem ve Slezsku, 1 O. ročn ík Tattoo 
Session Silesia v kostele sv. Václava. 
Z položky byl hrazen například literární večer, 

koncert v rámci Svatováclavského hudebního 
festivalu, výstavy přesahující rámec festivalů a 
další. 
Mezinárodní varhanní soutěž, která proběhla 
ve třech kolech na třech typech nástrojů 
v knihovně Petra Bezruče, kostele sv. Ducha a 

Kč 

499 652,26 

449 498,49 

(z toho 
50.000,00 

dotace 
z MSK) 

80.000,00 

1 004 089,74 

(z toho 
350.000,00 

dotace 
zMSK 

298 831,58 

564 546,00 
(z toho 



konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie se dotace 
účastnilo celkem 42 mladých varhaníků z 8 80.000,- Kč 
zemí Evropy a Asie. Soutěž posuzovala z MK, 
renomovaná sedmičlenná zahraniční porota. 10.000,- Kč 

. .... 

ČINNOST V OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA 

ČINNOST v OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

Název akce pop i s Kč 

PARNERSKÁ MĚSTA 
Roth Přijetí studentů z Rothu na radnici a návštěva studentů z Rothu 350.545,50 
(Německo) v Opavě- spolupráce s Mendlovým gymnáziem (březen) 

Návštěva studentů z Opavy v Rothu (červen) 
Ratiboř Učast zástupců města Ratibor na "Konferenci k dějinám města 2014: 
(Polsko) "Opava- město na hranici" (duben) 

Učast folklórního souboru z Ratiboře na opavském dnu dětí (červen) 
Mezinárodní veletrh obnovitelných energií (červen- akce se účastnila 
delegace města vedená primátorem a studenti Slezského gymnázia 
v Opavě) 
Aktivní účast Opavanů na Dnech Ratiboře v rámci kulturně-
historického programu (červen) 
Kulturně-historický program v rámci oslav 790 let města Opavy 
(projekt Opava a Ratiboř historická, aktivní zapojení desítek ratibořský 
občanů - září) 
Cesko-polské dotační projekty s městem Ratiboř v roce 2014: 

• Nový film o Opavě (Opava známá i neznámá) 
• Konference k dějinám města 2014: "Opava- město na hranicí 
• Opava a Ratiboř historická (oslavy 790 let města) 

• Polsko-česká olympiáda dětí a mládeže v Ratiboři (červen) 
• Mezinárodní veletrh obnovitelných energií v Rati boři (červen) 

Ž.ywiec Učast opavského folkloru na festivalu Pastoralka Zywiecka (leden) 
(Polsko) Návštěva primátora Opavy v Zywci (červen) 

Účast folklórního souboru z Zywce na folklórním festivale Chodníčky 
k domovu (září) 

Liptovský Účast folklórního souboru z Lípt. Mikuláše na opavském dnu dětí 
Mikuláš (červen) 

(Slovensko) Účast primátora Opavy na Stoličných dnech v Liptovském Mikuláši 
(červen) 

Účast opavského sboru Domino v rámci Mikulášského kulturního léta 
(červenec) 

Učast opavského bubenického souboru Boris v rámci Mikulášského 
kulturního léta (srpen) 
Učast primátora Liptovského Mikuláše na zahájení festivalu Bezručova 
Opava (září) 
Zahájení Bezručovy Opavy kulturním programem z Liptovského 
Mikuláše- součást oslav 50 let spolupráce mezi městy, do programu 
festivalu se zapojily desítky vystupujících z Liptovského Mikuláše (září) 
Učast mladých opavských sportovců na olympiádě základnfch škol 



v Liptovském Mikuláši (říjen) 
Učast zástupců města Lipt. Mikuláš na Noci otevřených dveří (říjen) 
Učast delegace města Opavy na Mikulášských trzích v Liptovském 
Mikuláši (prosinec) 

OSTATNÍ MĚSTA 

Katovice Učast mladých opavských basketbalistů a plavců na česko-polském 
(Polsko) sportovním dnu v polských Katovicích (květen) 
Leoben Návštěva Opavanů v Leobenu, výměna zkušeností v oblasti 
(Rakousko) komunikace měst na sociálních sítích (květen) 

Návštěva primátora Leobenu v Opavě, jednáni o spolupráci (červenec) 
Návštěva primátora Opavy v Leobenu (září) 
Učast folklórního souboru z Leobenu na folklórním festivale Chodníčky 
k domovu (září) 

Zugló Návštěva delegace města Opavy v Zugló (září) 
(Maďarsko) 

Veliko Kulturní akce Martenice- slavnost jara v Opavě (březen) 
Tarnovo 
(Bulharsko) 
Kearney Zahájena spolupráce vybraných opavských škol se školami z USA, 
(USA) navázány první kontakty mezi školami včetně Slezské univerzity. Dále 

jednáno o možné spolupráci v roce 2015. 
Dpngguan Návštěva zástupců města a opavských podnikatelů v čínském 
(Crna) Dongguanu, podpis úředního memoranda o spolupráci (květen) 

KOOPERAČNÍ SÍŤ EVROPSKÝCH MĚST STŘEDNÍ VELIKOSTI 

Účast zástupců města na konferenci v maďarském městě Nyiregyháza na téma 
"Evropské dotace a rozpočet Evropské komise v letech 2014-2020" (duben) 

OSTATNÍ • Návštěva velvyslankyně Lucemburska v Opavě u příležitosti 
výstavy pí lvy Mrázkové (leden) 

• Vyvěšeni tibetské vlajky na radnici (březen) 

• Účast zástupců partnerských měst Liptovský Mikuláš a Ratiboř 
na slavnostním zahájeni festivalu Další Břehy (duben) 

• Ozvěny japonského filmového festivalu Eiga-Sai v Opavě 
(duben) 

• Návštěva velvyslance Jihoafrické republiky v Opavě (květen) 
• Návštěva generál. konzula Ruské federace v Opavě (květen) 

• 4. česko-polské cyklosetkání (červen) 

• Folklórní festival "Chodníčky k domovu" opět s mezinárodní 
účastí (září) 



OSTATNÍ ČINNOST ODBORU KPRM 

IMPLEMENTACE KOMUNIKACNI STRATEGIE 

pop i s Kč 

~ Aktivity spojené s propagací městských kulturních festivalů Bezručova 70.563,-
Opava a Další Břehy 

~ Ceská marketingová společnost- studie zaměřena na zhodnocení 
jednotného vizuálního stylu města včetně konkrétních doporučení 
a dalších konzultací 

~ Komunikační kampaň "Buďte s námi on-líne" zaměřená na propagaci 
on-line komunikace města 

~ Dohoda o provedení práce pro studentku zajištující vkládáni informací 
na nové webové stránlsYměsta 

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ HLÁSKA 

Pop i s Kč 

Harmonogram roznášek zpravodaje je po úpravách v roce 2013 stanoven 1.348.016,80 
tak, aby Hláska byla ve schránkách po celém městě nejpozději 1. den 
aktuálního měsíce. V roce 2013 byl počet tištěných kusů určených k roznosu 
navýšen na 26 tisíc kusů, což zůstalo i v roce 2014. Každé číslo Hlásky 
v roce 2014 vyšlo v rozsahu 32 stran, vyšlo celkem 11 čísel. 
V přípravě vydání, tisku ani distribuci nenastaly v roce 2014 žádné změny, 
podmínky smlouvy byly dodrženy. 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA 

pop i s Kč 

Od počátku roku 2014 pokračovaly práce na nových webových stránkách 
města. Během jarních měsíců došlo ke spuštění interní testovací fáze , která 
se postupně stala veřejnou testovací fází. Na přelomu měsíců července a 
srpna pak došlo ke spuštění ostré verze nového webu. I nadále pak 
pokračovalo ladění, úpravy a další rozvoj webů. 

MĚSTSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

pop i s Kč 

TV Polar- zajištění vysílání televizního pořadu Opavský Expres 1.519.214,85 

Město Opava má uzavřenou "Smlouvu o výrobě a zajištění televizního 
a internetového vysílání pořadu Opavský expres a využití práv k němu a 
pořízení záznamů ze zasedání zastupitelstva města a využití práv k nim" se 



společností TV Polar. Dle této smlouvy platilo město do 31.3.2014 36 tisíc Kč 
a od 1. 4. 2014, kdy byla uzavřena smlouva nová, 24 tisíc Kč za jeden pořad 
Opavského expresu- magazínu o dění ve městě, který je periodicky 
premiérově vysílán vždy 1x týdně. Od 1. 4. 2014 je navíc dle nové smlouvy 
hrazeno také natáčeni a zveřejnění zasedání zastupitelstva, a to částkou 1 O 
tisíc Kč/ zastupitelstvo. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

MONITORING MÉDIÍ 

pop i s 

Monitoring médií od 1. 1. do 31 . 12. 2014 

Prostřednictvím monitoringu médií má tisková mluvčí pffstup k souboru 
elektronických informací získaných na základě monitorováni celostátního a 
regionálního tisku, zpravodajství a pofadů TV a rozhlasového vysílání, 
internetových zpravodajských serverů a zpravodajských agentur. Všechny 
informace se vztahují k městu Opava, tisková mluvčí je používá pro další 
práci s médii. Informace o tom, co bylo ve vztahu k městu publikováno, 
rozesílá každý týden vedení města. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

pop i s 

Úhrada členských příspěvků na rok 2014 (Svaz měst a obci ČR, Sdruženi 
pro výstavbu komunikace 1/11-1/57, Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, Euroreg ion Silesia, Sdružení tajemn íků měst a obcí ČR, Sdružení 
pro rozvoj MS kraje, Národní síť Zdravých měst ČR, Asociace měst pro 
cyklisty, Dobrovolný svazek obcí Opavsko). 

DOTACE DOL N Í OBLAST VÍTKOVICE 

Pop i s 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO zájmovému 
sdružení Dolní oblast Vítkovice ke kryti nákladů na provoz a realizaci aktivit 
v prostorách Vl. energetické ústředny (Malý svět techniky) a v prostorách 
Světa techniky- Science and Technology Center- dle Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO (MMOPPOOBI51 H). 

Kč 

46.464,00 

Kč 

700.814,20 

Kč 

250.000,00 



CENY MĚSTA 

pop i s Kč 

Uděleni Cen SMO Opavy Mgr. Vandě Janečkové za mimořádné výsledky 110.000,00 
v oblasti speciální pedagogiky a dlouhodobou práci ve prospěch osob 
s handicapem, prof. Vladimíru Birgusovi za reprezentaci města vybudováním 
dobrého jména Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě a 
kurátorskou a výstavní činnost v oblasti fotografie, Nadě Hanouskové 
za pedagogickou činnost a umělecké výkony Dětského komorního orchestru 
a Opavského studentského orchestru při Základní umělecké škole Václava 
Kálika v Opavě a uděleni Ceny Petra Bezruče Jaroslavě Polákové za 
významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklórních tradic na 
Opavsku. 

DARY OBYVATELSTVU 

pop i s Kč 

Odměňováni držitelů Zlaté plakety prof. MU Dr. Jana Janského dne 22. 1 O. 137.000,00 
2014 (46 dárců krve) a 17. 12. 2014 (15 dárců krve) a obdarováni držitelů 
Zlatého kříže 111. stupně dne 17. 12. 2014 (38 dárců krve). 

KOMENT ÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: 

Odbor Kancelář primátora nakládal s prostředky svěřené tomuto odboru hospodárně a v rámci jeho 
schváleného rozpočtu . 

.___ '\ b' -:-a t r";~~ 
Zpracovala: Mgr. Jana Fol ysová ~ 
Funkce: vedoucí odbo~ Kancelář primátora 
Dne: 17. 3. 2015 \ 


