
ODBOR: majetku města 

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

STRUKTURA: (k 31.12.2015) 

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 2015: 

počet zaměstnanců 

8,5 
5 
3 

V roce 2015 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 
provádění 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 
monitoring realizovaných energeticky úsporných opatření metodou EPC 
příprava zavedení energetického managementu 
nákup energií pro subjekty SMO pro rok 2016 
demolice stavebních objektů 
kontrolní činnost technického stavu majetku SMO 
změny způsobu využití objektu, výmazy objektu z evidence Katastru nemovitostí 

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. S účinností od 1. 5. 2015 byl jmenován 
sekretářem komise pro vyřazení a likvidaci majetku města zaměstnanec odboru majetku města 
a odbor majetku města zabezpečuju agendu pro činnost této komise. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2015: 

Hospodaření odboru bylo zajišťováno v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. Nově 
vzniklé požadavky byly řešeny v průběhu roku operativně v rámci rozpočtových opatření . 
Upravený rozpočet příjmů ORJ 050 ve výši 9 309 435 Kč byl překročen o 1 758 468 Kč, 
zejména vlivem překročení příjmů za zónu placeného stání (o 1 164 157 Kč) a za dividendy 
(o 347 584 Kč). Skutečné příjmy dosáhly výše 11 067 903 Kč. Mezi rozhodující příjmy patří: 

příjmy ze zóny placeného stání 
pronájem movitých věcí 
příjmy z dividend 

7 164 157,00 Kč 
610 525,00 Kč 

1 147 584,00 Kč 
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přijaté dary, dědictví a náhrady škod 305 440,66 Kč 

Upravený rozpočet výdajů ORJ 050 ve výši 43 858 244 Kč byl čerpán na 76,09 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 10 484 915 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji za 
neplánované platby (326 755 Kč), za zónu placeného stání (706 320 Kč), odložením 
vybudování kruhového objezdu Krnovská x Vančurova na rok 2016 (3 989 818 Kč) 
a nečerpáním nespecifikované 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 
výdaje na nákup maj. podílu-RC Slezan Opava 
výdaje na pořízení HALY 

2 827 711,00 Kč 
3 510 915,00 Kč 
3 446 350,05 Kč 
3 500 000,00 Kč 

14 093 115,00 Kč 

Upravený rozpočet příjmů ORJ 051 ve výši 70 820 920 Kč byl splněn na 82,91 %, ovlivněno 
zejména nižšími příjmy v položce pronájem budov (o 5 438 286 Kč) a v položce prodej domů 
(o 6 002 968 Kč). Skutečné příjmy dosáhly výše 58 715 930 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 

36 297 769,09 Kč 
19 177 300,86 Kč 

1 963 423,50 Kč 

Upravený rozpočet výdaJll ORJ 051 ve výši 70 798 070 Kč Kč byl čerpán na 80,72 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 13 650 724 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji 
v položce správa bytů, nebytových prostor a budov (o 10 465 347 Kč a nižšími výdaji na 
realizaci energetických úspor metodou EPC 1 (o 716 765 Kč). Mezi rozhodující výdaje ORJ 
051 patří: 

správa bytů, nebytových prostor a budov 
správa Slezanka 
správa Dukelské kasárna 
energetické úspory metodou EPC 1 

33 185 574,20 Kč 
1 027 895,32 Kč 
1 118 487,53 Kč 

11 405 134,71 Kč 

Upravený rozpočet příjmů ORJ 052 ve výši 26 119 800 Kč byl splněn na 78,43 %, ovlivněno 
zejména nižšími příjmy v položce příjmy z prodeje pozemků ( o 7 584 578 Kč). Skutečné 
příjmy dosáhly výše 20 486 486 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 

6 581 813,09 Kč 
5 744 940,00 Kč 
4 635 282,24 Kč 
2 920 395,50 Kč 

531 987,00 Kč 
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Upravený rozpočet výdajů URJ 052 ve výši 8 629 174 Kč byl čerpán na 49,54 %, což 
představuje úsporu prostředků ve výši 4 353 967 Kč. Ovlivněno zejména nižšími výdaji o 
4 022 823 Kč v položce výdaje na výkupy pozemků. Skutečné výdaje na výkupy pozemků 
dosáhly výše 2 218 190 Kč a tvoří rozhodující výdaje ORJ 052. 

Hodnota hmotného a nehmotného majetku v evidenci odboru majetku (hodnota brutto bez 
pozemků) činí k 31. 12. 2015 4 040 550 848,04 Kč, z toho do správy TSO je předán majetek 
v hodnotě 2 168 651 739,09 Kč, ve správě odboru majetku města je majetek v hodnotě 
1 871 899 108,95 Kč. 
Ve srovnání s rokem 2014 vzrostl objem majetku celkem o 103 788 016,80 Kč, z toho 
hodnota majetku předaného do správy TSO vzrostla o 68 778 395,27 Kč, hodnota majetku ve 
správě odboru majetku města vzrostla o 35 009 621,53 Kč. 

K nárůstu hodnoty majetku došlo zejména z důvodu převzetí dokončených investičních akcí. 
K nejvýznamnějším akcím patří: 

SFC - víceúčelová hala a hřiště 
Rekonstrukce ul. Gudrichovy -
Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž 
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě 
Park Sv. Hedviky 
Rekonstrukce křižovatky v Komárově 

- 34 572 846,83 Kč 
- 23 911 461,10 Kč 
- 12 234 612,82 Kč 

8 385 156,80 Kč 
6 498 971,95 Kč 
2 074 201,36 Kč 

Hodnota korekce hmotného a nehmotného majetku (oprávky a opravné položky) činí k 
31. 12. 2015 1574003 547,48 Kč, podíl oprávek a opravných položek na pořizovací ceně je 
38,96 %. V roce 2014 podíl činil 37,41 %. 

Hodnota pozemků vedených v operativní evidenci odboru majetku města je k 31. 12. 2015 ve 
výši 2 736 419 760,15 Kč. I v roce 2015 byly prováděny opravy v operativní evidenci 
pozemků dle údajů z katastru nemovitostí, bylo opraveno cca 100 pozemků. 

N~klady na opravy majetku zabezpečované odborem činí celkem 16 167 677 Kč. 

Výše uvedenými prostředky byly prováděny zejména havarijní opravy a údržba bytového 
fondu a ostatních budov v majetku SMO. 

Přehled některých provedených akcí oprav a údržby: 

demolice přístřešku před objektem bytového domu Jaselská 2427/11 a U Náhonu 
2430/1 
demolice objektu garáže parc.č. 1007 /18 k. ú. Opava - Předměstí, ulice Mlýnská 
demolice stodoly Stypova 42 v Jaktaři 
výměna koberců v budově Krnovská 71 B 
výměna podlahy v tělocvičně Slavkovská 2 

- demolice objektu Horní náměstí 104/3 (vazba na smlouvu se společností Crestyl 
zajišťoval odbor investic) 
oprava stropů Krnovská 28, 30 (dokončení částí nebytových prostor) 
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oprava rodinného domu Rybářská. 7u (neplánovaná oprava domu původně určenému 
k demolici) 
oprava technologie kotelny Mezi Trhy 7 
oprava části vodovodního rozvodu areálu Dukelských kasáren 
oprava zavlažovacího systému SFC Opava 
oprava vodovodní přípojky objektu tělocvičny v areálu SFC Opava 
oprava chodníku mezi MKKPB a Tyršovou 
čištění 4 ks jezírek, odbahnění a úprava odvodňovacích koryt v Městských sadech 
oprava nezastřešené části podlahové krytiny SNP Parkovací dům 
komplexní opravy uvolněných bytových jednotek 
výměna a instalace indikátorů spotřeby tepla 

V roce 2015 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem restaurace Domu umem se 
společnosti Gastro Svačina s.r.o. a provoz na tomto zařízení se podařilo stabilizovat. Město 
stále hledá nového partnera pro uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy v objektu Slezanky. 
Část nebytového prostoru v objektu Dolní náměstí 6,7, která byla dlouhodobě nevyužívána, 
byla určena pro potřeby SMO jako zázemí pro kulturní a společenské aktivity realizované na 
Dolním náměstí. Odbor majetku města dozoroval realizaci energeticky úsporných opatření 
metodou EPC a ve spolupráci s firmou ESCO řešil v průběhu roku problematiku reklamací 
opatření realizovaných na jednotlivých objektech. Garantované úspory nebylo v roce 2015 
dosaženo, zejména na objektech Městských lázní a Zimního stadiónu, kde již v roce 2015 
byla realizována doplňková opatření na náklady firmy ESCO. V roce 2015 proběhla demolice 
objektu Horní náměstí 103/2, mimo část technického zázemí tohoto objektu, neboť současně 
bylo nutno vymístit technologie rozvodny veřejného osvětlení a trafostanice do nově 
budovaných objektů včetně přeložek kabelových vedení v nových trasách. V roce 2015 odbor 
majetku ve spolupráci s odborem veřejných zakázek zabezpečoval komplexní nákup energií 
pro odběrná místa v majetku města. 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 a následně byly obsazovány novými nájemci dle 
platných zásad. V objektech bytových domů Krnovská 28,30 byla ukončena oprava stropů 
v nebytových prostorách. V areálu SFC Opava byla provedena oprava zavlažovacího systému 
vytvořením akumulace vody a oprava vodovodní přípojky pro nově vybudovaný objekt 
tělocvičny. V rámci transparentních podkladů pro rozúčtování nákladů na teplo zajistil odbor 
majetku instalaci nových indikátorů spotřeby tepla ve svých bytových a nebytových 
prostorách. V objektu Mezi Trhy 7 proběhla první etapa opravy technologie domovní kotelny. 
Na základě požadavku Společenství vlastníku jednotek bytového domu Jaselská 2427 / 11 a U 
Náhonu 2430/1 byla provedena demolice přístřešku před tímto objektem, který byl umístěn na 
pozemku ve vlastnictví SMO. Odbor majetku inicioval uplatnění předkupního práva ke koupi 
objektu garáže parc.č. 1007/18 k.ú. Opava - Předměstí, ulice Mlýnská, který svým 
umístěním v trase cyklostezky podél řeky Opavy tvořil dopravní závadu. Po odkoupení tohoto 
objektu zajistil odbor majetku jeho následnou demolici. Z důvodu havarijního stavu objektu 
stodoly ul. Stypova 42 v Jaktaři byla rovněž odborem majetku zajišťována jeho demolice. 
Majetkový podíl města, který měl na objektu náměstí Svaté Hedviky 25,27 v bývalém krytu 
CO, byl prodán vlastníkům jednotek v tomto objektu. 
Odbor majetku dlouhodobě upozorňuje na havarijní stav oken v bytových domech 
v centru města, kde je nutno toto řešit jejich postupnou výměnou za plastová okna vč. 
zateplení objektů. Bohužel SMO zatím ve svých rozpočtech nevytváří potřebnou 

prioritu pro realizaci oprav těchto budov. 
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Zpracovali: Ing. Jiří Elbl, vedoucí oddělení správy a evidence budov 
Ing. Jaroslav Sýkora, ekonom - metodik L;' 

Mgr. B . Pavel Vltavský 
vedoucí odboru majetku města 

V Opavě dne 15.4.2016 
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