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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

1 Činnost odboru v roce 2014- hlavní aktivity zajišt'ované odborem rozvoje města 
a strategického plánování (RMSP) 

dotační management: podávání žádosti o dotace a "následná péče" - monitorován[ realizace 
projektů, podávání monitorovacích zpráv, podávání žádostí o platbu, zajišťování vyúčtování 
jednotlivých projektů dle požadavků poskytovatele dotace, 

strategické plánování: řízení, tvorba a aktualizace strategických rozvojových dokumen tů (ukončení 
procesu aktualizace strategického plánu, tvorba koncepčních dokumentů) , 

Integrované plány rozvoje města: řízení, komunikace s poskytovateli dotace, vyhlašování výzev 
k předkládání žádosti o dotace z řad občanů, komunikace s občany, 

projektové řízení: realizace, řízení a aktualizace systému projektového řízení v rámci MMO, 

výkon Místní agendy 21: realizace aktivit vztahujících se k členství města v Národnf síti Zdravých 
měst (Fórum Zdravé město; veřejná projednání dílčích oblastí rozvoje města a projektových 
záměrů), 

ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR administrace dotačního programu "Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Oiž od roku 2008), 

výkon agendy tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1/57, 

další aktivity: účast na akci města- Noc otevřených dveří, 

komunikace s podnikateli v oblasti rozvojových území pro podnikán i čí monitoring dotačních 
zdrojů. 

2 Historie fungování RMSP 

2003-2006 

2006 - 2010 

2010 - 06/2012 

06/2012 -doposud 

dva pracovníci MMO vyčleněni pro řešení dotací a pro dotační problematiku obecně; 
zařazeni pod odbor hlavního architekta a územního plánování bez zvláštního 
organizačního začlenění pod vlastni odděleni nebo odbor; v roce 2005 počet 

pracovníků vzrostl na 3 

vznik odděleni rozvoje města začleněného do konce roku 2006 pod odbor hlavního 
architekta a od roku 2007 pod odbor Kancelář primátora; počet pracovníků oddělení 
rozvoje města po dané období: 4 

v březnu 201 O vznikl odbor rozvoje města a strategického plánování; počet 

pracovníků odboru: 6 

v červenci 2012 došlo ke změně personálního obsazení pozice vedoucí odboru 
a snížení počtu pracovníků z 6 na 5; v listopadu 2013 došlo ke změně personálního 
obsazeni na pozici referentka odboru rozvoje města a strategického plánování; 
od listopadu 2014 došlo k návratu pracovnice z MD na 0,4 úvazku. 
Odbor tak funguje s 5,4 úvazky. 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

3 Celkový přehled získaných dotací v roce 2014 a vývoj od roku 2010 

Rok 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Rok 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Hodnota 
proplacených 
dotací v Kč 

11 O 327 602,00 Kč 
244 046 006,00 Kč 
125 231 942,00 Kč 
103 703 894,00 Kč 

41 295 372,00 Kč 

Počet podaných 
žádostí o dotaci 

20 
8 

29 
30 

22 

Z toho 

z evropských fondů z jiných zdrojů 

105 152 602,00 Kč 5 175 000,00 Kč 
223 577 288,00 Kč 20 468 718,00 Kč 
121 922 110,00 Kč 3 309 831,00 Kč 
95 234 011,00 Kč 8 469 883,00 Kč 

39 349 372,00 Kč 1 946 000,00 Kč 

Počet podpořených žádostí o Počet 
dotaci pracovníků 

RMSP 
počet úspěšnost v % 

20 100,00% 6 
8 100,00% 6 

26 89,66% 6,5 
28 93,33% 5 

18 81,82% 5 

Výše uvedená data odrážej! přínos odboru rozvoje města a strategického plánováni z hlediska získávání 
finančních prostředků výkonem agendy dotačního managementu u projektů spolufinancovaných 
z operačních programů ČR programového období Evropské unie a národních dotačnfch titulů. 

Za sledované období tak bylo připsáno na účet města 624 604 816,00 Kč. 

Hodnota proplacených dotaci v Kč jednoznačně koresponduje s vývojem samotného ř ízení jednotlivých 
operačních programů a vývojem způsobu hodnocení a přístupu řídících orgánů k proplacení dotací. Zatím 
co roky 2010 a 2011 lze charakterizovat jako léta bezproblémového propláceni všech relevantních výdajů 
investičních projektů, roky 2012, 2013 a 2014 již vykazují významné zpřísněni požadavků poskytovatelů 
dotace především v rámci problematiky méně a více prací u investičních projektů. Tato skutečnost se odráží 
v následném krácení vykazovaných výdajů k proplacení ze strany příjemce dotace. 

Každá nová zkušenost Statutárnfho města Opavy s tímto krácením je přenášena do reálného způsobu 
vypořádávání více a méně prací projektů spolufinancovaných z fondů EU, přesto nelze přijmout plošné, 
jednostranné řešení eliminujfcí riziko krácení. Ke všem dílčím změnám v projektech je nutné přistupovat 
individuálně při dodržováni principů hospodárnosti a efektivního vynaložení veřejných finančních prostředků, 
ovšem také je nutné dodržet účel vynaložených financl, což mnohdy přinášl střet zájmu mezi zmíněnými 
úhly pohledu. 

Vztah k rozpottu SMO -výdaJovi ati'inka 

Rok 
VýdaJe rozpočtu SMO celkem % proplacanýcli do~cl 

2010 862 229 596,00 Kč 12,80 % 
2011 1 072 749 400,00 Kč 22,75% 
2012 950 517 500,00 Kč 13,18% 
2013 950 517 500,00 Kč 10,91 % 
2014 973 794 100,00 Kč 4,24% 

Při porovnání hodnoty skutečně proplacených dotací za sledované obdob! od roku 2010 do roku 2014 
a celkovými výdaji rozpočtu, je možné konstatovat, že v průměru byla proplacena částka představující 
12,77 % rozpočtu města. 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

4 Výhled práce RMSP pro rok 2015 

- žádosti o dotace: 

w 

upa 1a 
- Opavském pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2 (MSK); žádost o dotaci odevzdána 01/2015 

Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská (ROP -IPRM); žádost o dotaci odevzdána 02/2015 
Regenerace parku Sv. Hedviky (ROP- IPRM); žádost o dotaci odevzdána 02/2015 
Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově (ROP- IPRM); žádost o dotaci odevzdána 04/2015 
Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě (ROP -IPRM); žádost o dotaci odevzdána 05/2015 
Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě - Kylešovicích (ROP - IPRM); žádost o dotaci 
odevzdána 03/2015 
MŠ Edvarda Beneše, Opava- revitalizace (OP2P); žádost o dotaci odevzdána 03/2015 
MŠ Mnišská, Opava- revitalizace (OPLP); žádost o dotaci odevzdána 03/2015 
MŠ Vaničková, Opava- revitalizace (OPLP); žádost o dotaci odevzdána 03/2015 
ZŠ Kylešovice, Opava- revitalizace (OPLP); žádost o dotaci odevzdána 03/2015 
Posflenf akceschopnosti JSDH SMO 
Festival "Další bfehy" (MSK) 
Festival " Bezručova Opava (MSK) 
další žádosti o dotace podle požadavků vedení města 

- strategické plánování - účast na tvorbě strategického dokumentu Integrovaná územní investice 
pro území ostravská aglomerace v roli partnera jako finančního nástroje programového období EU 
2014+; zajištění a naplňování procesu evaluace a tvorba ročních Akčnlch plánů naplňováni strategického 
dokumentu města 

- integrované plány - podávání monitorovacích zpráv o realizaci integrovaných plánů, řízen í 
integrovaných plánů (svoláváni a moderování jednáni Řídícího výboru IPRM), realizace "zbytkových 
projektů" dodatečně zařazených do IPRM viz bod "žádosti o dotace". 

- dotační management - monitorování vývoje realizace svěřených projektů (podáváni monitorovacích 
zpráv, zpracováni žádostí o platbu, řešení zaúčtování nákladů projektů a převod do majetku, zpracování 
zpráv o udržitelnosti projektů}, příprava podkladů pro podpisy dotačních smluv- cca 30 projektů 

- projektové řízení- plněn í klíčové role v celém systému projektového řízení v rámci MMO 

- podpora podnikání - tvorba a napli'lování Strategie podpory podnikání v Opavě (1 . fáze - tvorba 
jednotného internetového prostředí jako podpůrného informačního systému nejen pro začínaj íc! 
podnikatele; 2. fáze- tvorba grantového systému pro začínajfcl podnikatele) 

- tvorba, metodický dohled při tvorbě koncepčních materiálů města a Magistrátu města Opavy 
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w 
Odbor rozvoje města a strategického plánování 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA JjJa /a 
5 Personální složení odboru rozvoje města a strategického plánování (RMSP) 

- v dílčích vizitkách jsou uvedeny pouze příklady konkrétních zkušeností (projektů); nejde o všechny 
zkušenosti jednotlivých pracovníků. Bližší informace jsou součástí přílohy č. 1 Celkový přehled projektů. 

Ing. Martina HEISIGOVÁ 

Konkrétní pracovní zkušenosti. 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 288 mil. Kč 

Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě - požadovaná dotace 25 mil . Kč; Mš Edvarda 
Beneše, Opava - revitalizace - požadovaná dotace 3,6 mil. Kč; Rekonstrukce Komunitního centra 
Liptovská - požadovaná dotace: 6,5 mil. Kč; Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku - proplacená 
dotace 64,5 mil. Kč; Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě - proplacená 
dotace 90,9 mil. Kč; Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu - proplacená dotace 21,6 mil. Kč.; 

Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi - proplacená dotace 13,6 mil. Kč; Modernizace výuky pro oblast 
"Člověk a svět práce" na opavských ZŠ- proplacená dotace 2,6 mil. Kč; Rekonstrukce Mš Šrámkova za 
účelem úspor energií - proplacená dotace 9 mil. Kč; Revitalizace vnitrobloku ul. Vrchní - Rolnická -
proplacená dotace 4,6 mil. Kč; Otvíráme bránu jazyků - proplacená dotace 1,9 mil. Kč; Aktualizace 
strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy - přiznaná dotace 3 mil. Kč; Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blizkých protipovodňových opatření na území města Opavy- přiznaná 
dotace 2,1 mil. Kč; Mobilní průvodce Opavou - proplacená dotace 99,6 tis. Kč; projekty zaměřené na 
sociální oblast: Dny partnerství 2009, Dny partnerství 201 O, Podpora terénní práce v Opavě 2007, 
Podpora terénní práce v Opavě 2008, Podpora terénní práce v Opavě 2009, Podpora terénní práce 
v Opavě 2010, Zpracování Komunitního plánu. 

- strategické plánování: 

o nositelka procesu tvorby aKtualizace Strategického plánu eKonomicKéhO a územního rozvoje 
Statutárního města Opavy v období od 01/2013 do 11/2014; 

o členka pracovní skupiny pro tvorbu strategického dokumentu Integrovaná územní investice pro 
území ostravská aglomerace (2012 -doposud); 

o aktivní účast na tvorbě Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 -
2015; Přitažlivé město - účast na jednání pracovní skupiny, spolupráce při tvorbě samotného 
textu integrovaného plánu (sběr informací) pro externího dodavatele (zpracovatele dokumentu), 
prezentace IPRM Přitažlivé město při veřejných projednáváních. Od 20. 8. 2012 manažerka IPRM 
Přitažlivé město; 

o spolupráce při tvorbě Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárn ího města 
Opavy na období 2007 až 2020 - účast na jednáních pracovních skupin, kontrola výstupů 
z jednání a spolupráce při tvorbě samotného textu strategického dokumentu s externím 
dodavatelem. 

- projektové řízení: 

o vedoucí projektových týmu projektů: Vytvořeni multlfuKCnJno sportovního areálu v Opavě; MŠ 
Edvarda Beneše, Opava- revitalizace; Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárn ího 
města Opavy; vedoucí projektového týmu řešící projekt Rekonstrukce Komunitního centra 
Liptovská, vedoucí projektového týmu řešící projekty: Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi , 
Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě, Rekonstrukce tělocvičny 
na Tyršově stadionu; členka projektového týmu realizující projekt Rekonstrukce Kulturního domu 
Na Rybníčku v pozici dotační management; 

o asistentka hlavního projektového manažera, řídící člen Říd icí komise projektového řízení 
Statutárního města Opavy. 

- další aktivity: 

o metodické vedení procesu tvorby koncepčního materiálu pro rozvoj kultury v Opavě v roce 2014; 
o koordinátorka přípravy Metodického listu pro správce přijatých transferů - postupy evidence 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

a inventarizace -pohledávky k přijatým transferům (dotacím); 
upa 'a 

o účast na evropském projektu Repair iniciativy URBACT zaměřeného na využitf potenciálu 
bývalých vojenských objektů (2011 ); 

o aktivní spolupráce a rozvoj myšlenky vzniku iniciativy Teach-tech zaměřené na zvýšeni zájmu 
o studium technických profesí mezi žáky základ nich škol v Opavě; práce s partnery: Úřad práce 
v Opavě, Hospodářská komora Opava; 

o aktivní spolupráce na akci "Noc otevřených dveří" (2007- 2012; 2014); 
o spolupráce na akci "Dětský den" (2009 - 2012); 
o prezentátorka významných investičních záměrů města na akci Město Městu (2009- 2010); 
o spolupráce na akci "Vítání prvňáčků" (2010); 
o aktivní spolupráce na přípravě projektu .systém včasné intervence 2009". 

Specrallzace 
tvorba koncepčních dokumentů , projektové řízeni. 
dotačn l problematika se zaměrenlm na Regronalnl 
operační program NUTS ll Moravskoslezsko 2007 -
2013 

Počet let práce pro město Slet 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Mgr. Petra VLČOVÁ- zástupkyně vedoucl odboru; plánovaný odchodl na NID 05/2015 

Konkrétnf pracovnr zkušenosti. 

dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 118,6 mil. Kč 
Rekonstrukce Centra sociálnfch služeb Samaritán - přiznaná dotace 17,56 mil. Kč; Regenerace městských 
parků v Opavě - proplacená dotace 14,1 mil. Kč; Zpracováni marketingové strategie cestovn iho ruchu 
turistické oblasti Opavské Slezsko- proplacená dotace 0,76 mil. Kč; Akčnf plán turistické oblasti Opavské 
Slezsko 2013-2014- přiznaná dotace 1,79 míl. Kč; Akčni plán turistické oblastí Opavské Slezsko 2014-
2015- požadovaná dotace- 1,94 mil. Kč; Dominikánský kiMter- Dům uměn i v Opavě- proplacená dotace 
94,9 mil. Kč; Podpora terénní práce v Opavě 2013- proplacená dotace 125 tis. Kč; Podpora terénnf práce 
v Opavě 2012 - proplacená dotace 250 tis. Kč; Podpora terénnf práce v Opavě 2011 - proplacená dotace 
188 tis. Kč; Podpora terénní práce v Opavě 2015 - přiznaná dotace 123 tis. Kč; Podpora standardizace 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě - přiznaná dotace 1,6 mil. Kč (prozatím proplacená dotace 
1,07 mil. Kč); Mš Vaníčkova, Opava - revitalizace - požadovaná dotace 4 ,1 9 mil. Kč; Zkvalitně nf služeb 
Městského informačního centra v Opavě 2014- přiznaná dotace 75 tis. Kč; Zkvalitněni služeb Městského 
informačního centra v Opavě 2015 - požadovaná dotace 50 tis. Kč; Město Opava - procesnf analýza, 
pmjektové řízení, komunikace- proplacená dotace 7,2 mil. 

strategické plánování: 
o Od 20. 8. 2012 manažerka IPRM Kateřinky; 
o Členka týmu realizující aktualizaci Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje 

Statutárnfho města Opavy v období od 01/2013 do 11/2014 (2012- doposud); 
o Tvorba strategického dokumentu - Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMO na obdobf 2011 -2013 

projektové řízení: 
o Vedoucí projektového týmu sestaveného K tvorbě Koncepce rodinné politiky ve Statutárnfm 

městě Opava na období 2014- 2016; 
o Vedoucí projektového týmu sestaveného k tvorbě Koncepce rozvoje sociálního bydlení 

v Opavě na období 2011 - 2014; 
o Vedoucí projektového týmu k projektu "Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán". 
o Členka projektového týmu k projektu "Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu 

turistické oblasti Opavské Slezsko; 
o Členka projektového týmu k projektu "Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 201 3 -

2014"; 
o Členka projektového týmu k projektu "Akční plán turistické oblastí Opavské Slezsko 2014 -

2015"; 
o Členka projektového týmu k projektu "Regenerace městských parků v Opavě" 

další aktivity: 
o Aktivní spolupráce při tvorbě koncepce na prevenci recidivy; 
o Aktivní spolupráce na akci Noc otevřených dveří 2010- 2012; 2014 
o Organizátorka akce "Den sociálních služeb" 2008, 2009, 201 O. 

SpadaHzace. 

Počet let práce pro město: 

Tvorba koncepčních dokumentů, projektové řízeni, 
dotačni problematika se zaměřenfm na Reg1onální 
operační program NUTS ll Moravskoslezsko 2007 -
2013 
7 let. z toho 5 let na pozici referentka odboru rozvoJe 
města a strategického plánování 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Ing. Marlíln DOSTAL 

Konkrétnl pracovnr zkušenosti~ 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 123,0 mil. Kč 

Cyklistická stezka č. 55 "Slezská magistrála" Krnov-úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice -
pfiznaná dotace 54,1 mil. Kč; Statutární město Opava, Městská část Opava-Podvihov, cisternová 
automobilová stříkačka - proplacená dotace 1,0 mil. Kč; Malé Hoštice - splašková kanalizace - proplacená 
dotace 23,3 mil. Kč 

Revitalizace kaple v městské části Komárov- proplacená dotace 184,1 tis. Kč; Zlepšení stavu dopravní 
infrastruktury a veřejného osvětlení, Kateřinky - západ - proplacená dotace 7,7 mil. Kč; Zlepšení stavu 
dopravnl infrastruktury a veřejného osvětlen í, Kateřinky- východ- proplacená dotace 8,8 mil. Kč; Silnice 
1111 , severní obchvat- západní část - DÚR - přiznaná dotace 6,3 mil. Kč; E2 - EPC - Statutárnl město 
Opava - proplacená dotace 100 tis. Kč; Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava-Pilszcz-Kietrz -
pfiznaná dotace 195,4 tis. Kč; Ochranova- úprava parteru okolí- požadovaná dotace 6,9 mil. Kč; Vnitroblok 
ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štefánikova, Opava - požadovaná dotace 14,9 mil. Kč; Opavskem 
pěšky i na kole skrz louky, pole- proplacená dotace 154 tis. Kč; 55. Bezručova Opava 2012- proplacená 
dotace 350 tis. Kč; 16. ročnfk festivalu "Další břehy" - proplacená dotace 150 tis. Kč; Posflení 
akceschopnosti JSDH města Opavy pro rok 2012- proplacená dotace 209,7 tis. Kč; 

- strategické plánování: 

o člen týmu realizující aktualizaci Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárnlho 
města Opavy v období od 01/2013 do 11/2014 (2012- doposud) 

- projektové řízení: 

o vedoucí projektového týmu, který řešl realizaci projektu Cykiostezka č. 55 .Slezská magistrála"; 
o vedoucl projektového týmu, který řešl tvorbu Dopravní koncepce SMO; 

- dalši aktivity: 

o tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace 1111-1157; 
o administrátor dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturnfch památek 

prostfednictvím obcl s rozšffenou působnost!"; 
o komunikace a spolupráce se starosty obcl v rámci ORP; 
o aktivní spolupráce na Noci otevřených dveřl 2009. 

Specializace· 

Pačet let práce pro město: 

dotačnl problematika se zaměřenlm na národnl dotační tituly; tvorba 
koncepčnlch dokumentů se zaměrenlm na vnitřní a vnějtl dopravu 

131et 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Ing. Hana TVRDÁ (odchod na MD k 1. 1. 2015) 

Konkrétní pracovní zku~nosti 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 70,8 mil. Kč 

Házenkářské hriště a dětské hřiště A. Sovy 10, 12 v Opavě- Kateřinkách, proplacená dotace 12,0 mil. Kč; 
Městské sady Opava - zeleň, proplacená dotace 1, 7 míl. Kč; Revitalizace - Fugnerova 6,8 - proplacená 
dotace 2,0 mil. Kč; Revitalizace vnitrobloku ul. Cerná - Hálkova - Ratibořská, proplacená dotace 5,6 mil. 
Kč; ZŠ Šrámkova, Opava - revitalizace, proplacená dotace 12,4 mil. Kč; Dětská hřiště - proplacená dotace 
1,8 míl. Kč; Hozovo nábřeží- revitalizace- proplacená dotace 12,5 mil. Kč; Domovní kompostování
město Opava - proplacená dotace 3,4 mil. Kč; Městské sady - Městský náhon a sedimentační nádrž -
přiznaná dotace 23,9 míl. Kč; Výsadba ochranné zeleně v Opavě - přiznaná dotace 1,3 mil. Kč, Přírodní 
zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká- přiznaná dotace 4,8 mil Kč, Přírodní zahrady 
Opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov- přiznaná dotace 4,5 mil Kč; Konference k dějinám města 
2014: Opava - město na hranici - přiznaná dotace 5,4 tis. EUR; Městské sady - regenerace - přiznaná 
dotace 18,5 mil. Kč; Mš Edvarda Beneše, Opava- revitalizace- požadovaná dotace 7, 7 mil. Kč 

- strategické plánování: 

o členka týmu realizující aktualizací Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje 
Statutárního města Opavy v období od 01/2013 do 11/2014 (2012- doposud); 

o Integrovaný plán rozvoje pro sídliště Kateřinky 
o prezentace veřejnosti, konzultace s žadateli, sběr žádostí o dotace, dohled nad systémem 

hodnocení žádostí i samotné hodnocení žádostf o dotace. 

- projektové řízení: 

o členka projektového týmu k projektu Dětská hřiště; L:š Šrámkova, Opava - revitalizace; Městské 
sady- regenerace; k projektům realizovaných v rámci IPRM Kateřin ky 

- další aktivity: 

o koordinátorka projektu Zdravé město a Místní Agenda 21 (organizace veřejných projednávání -
Fórum zdravého města 2012, 2013, kulaté stoly; organizace osvětových kampaní- Opavská míle 
2013, Běh centrem města 2012, Den bez aut 2011,2012, 2013, Den bez úrazu 2012; naplňování 
webových stránek Zdravého města a místní Agendy 21); 

o evidence pohledávek plynoucích ze smluv o poskytnutí dotace, administrace inventarizací odboru; 
o aktivní spolupráce na akci Noc otevřených dveří 2011, 2012; 
o spolupráce na akci Dětský den 2012, 2013; 
o členka pracovní skupiny pro tvoru Koncepce rodinné politiky. 

Specializace: 
dotační problematika se zaměřením na Integrovaný operačnl pro9ram. 
Operační program 2wotnf prostředí, IPRM Kateřinky 

Počet let práce pro město· 4 roky 
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w 
Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA upa 'a 
Mgr. Barbora BENDiKOVÁ- pfevzeti agendy IPRM Katefinky Mgr. Petry VLČOVÉ 

Konkrétnr pracovnf zkušenosti. 

dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 0,00 
Studie proveditelnosti k realizaci pffrodě blfzkých protipovodňových opatřen í na územ! města Opavy -
přiznaná dotace 2,1 mil. Kč; Konference k dějinám města - přiznaná dotace 152 tis. Kč; Opava a Ratiboř 
historická - přiznaná dotace 505 tis. Kč; Opava známá i neznámá - přiznaná dotace 833 tis. Kč; 
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská - žádaná dotace 2,5 mil. Kč; ZŠ Edvarda Beneše, Opava 
- revitalizace- přiznaná dotace 29,9 mil. Kč; MŠ Mnišská, Opava- revitalizace- požadovaná dotace 5,7 
mil. Kč, Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě- Kylešovicích -požadovaná dotace 8,1 mil. Kč. 

strategické plánování: 
o Členka týmu realizující aktualizaci Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje 

Statutárního města Opavy v obdob! od 01/2013 do 11/2014 (2013- doposud) 

projektové řízení: 
o Členka projektového týmů projektů definovaných v části dotačn í management 

podpora podnikání: 
o nositelka naplňování Strategie podpory podnikání v Opavě (1. fáze - tvorba jednotného 

internetového prostředí jako podpůrného informačního systému nejen pro začínající 
podnikatele; 2. fáze- tvorba grantového systému pro zač ínajíc! podnikatele) 

další aktivity: 
o Koordinátorka projektu Zdravé město a Mfstnf Agenda 21 (organizace veřejných 

projednávání- Fórum zdravého města 2015} 
o Aktivn í spolupráce na Noci otevřených dveří 2014 

Spec•ai!Zace 

Počet let práce pro město 

dotační problematika se zaměrenrm na Operačnl program lidské zdroje 
a zaměstnanost 

3 roky na odboru soc1álnfch věcf MMO, 1,5 roku na odboru rozvoje města 
a strategického plánováni 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Ing. Hana HEINZOVÁ- nistup 1.11. 2014 - pfevzetf agendy Ing. Hany TVRDÉ 

Konkrétni pracovnf zkušenosti. 

- dotačnf management: skutečně proplacené dotace ve výši: 0,00 

strategické plánování: 

projektové řízení: 

podpora podnikání: 

Speclahzace. 
dotačnl problematrka se zaměrenfm na Operačnl program žrvotnr prostredl, 
administrativa odboru 

Pečet let práce pro město· 2 roky na oddělen i rozvoje města Kanceláre primátora; odchod na MD 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Ing. Jindřich BUCHTA- nástup 1. 5. 2015- převzetí části agendy Mgr. Petry VLČOVÉ 

Konkrétnf pracovnl zku~enosti 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 0,00 

strategické plánování: 

projektové řízení: 

podpora podnikání: 

w 

upa 'a 

Specializace dotačnr problematika se zaměřenlm na Operačnf program ~~vetni prostfedf, 
vedeni koordmátor agendy podpory podntkánf v Opavě 

Počet let práce pro město: 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Mgr. Radka ŠTENCLOVÁ- nástup 1. 6. 2015- pfevzetl části agendy Mgr. Petry VLČOVÉ 

Konkrétní pracovní zku~enost1 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 0,00 

strategické plánování: 

projektové řízení: 

podpora podnikání: 

Specializace 
dotační problematika se zaměrenfm na Regionální operačnl program s presahem 
do Integrovaného regtonálního programu, speCializace na účast města 
v mezinárodních proJektech 

Počet let práce pro město 3 roky v pozici právník 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA upa ta 
6 Přílohy 

Prfloha č. 1: Celkový přehled projektů 
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