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ČÍSELNÁ STATISTIKA 

Příjmy MIC 

Druh příjmu Rok 2014 
Prodej zboží 486.119,00 Kč 
Kopírování 10.448,00 Kč 
Provize z prodeje vstupenek 0,00 Kč 
Průvodcovská činnost 1.950,00 Kč 
Prodej vstupenek na Hlásku 35.930,00 Kč 
Vstupné (akce města) 213.593,00 Kč 

Návštěvnost MIC 

Rok2014 
Celková návštěvnost 45.960 

Komentář: 

Opa1a 

Rok 2015 
374 712,00 Kč 

9 366,00 Kč 
0,00 Kč 

4 650,00 Kč 
63.110,00 Kč 

288 775,00 Kč 

Rok 2015 
45.780 

V loňském roce stagnoval počet návštěvníků MIC. I tak je průměrná denní návštěvnost stále vysoká - 150 osob, 
tzn., že v průměru každé 4 minuty přichází na MIC nový klient. MIC za loňský rok přesto vykazuje nižší tržby 
v prodeji zboží. Je to především z toho důvodu, že v loňském roce nebyla vydána žádná reprezentativní 
publikace o Opavě, což dle předchozích statistik vždy znamená roční tržbu v hodnotě cca 100.000,00 Kč. 
V průběhu roku rovněž, z důvodu personálního podhodnocení stavu odboru KPRM, nebylo možné zrealizovat 
poptávku na propagační předměty, které jsou v rámci ekonomické činnosti určené k prodeji v MIC. Vzhledem ke 
schválenému edičnímu plánu pro rok 2016 i finančním prostředkům na propagaci předpokládáme letos vyšší 
tržby (bude vydána nová unikátní publikace o Opavě). 
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V loňském roce se zvýšil zájem o prohlídky města s průvodcem, což se projevilo taKé ve vyšších tržbách, nárůst 
tržeb zaznamenáváme také z prfjmů na akce města (akce v rámci festivalů Další břehy a Bezručova Opava, 
koncerty vážné hudby apod.). 
Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u tržeb z prodeje vstupenek na městskou věž Hláska. Především díky 
společné propagaci s Vánočními trhy (výstupy na věž v předvánočním období} je tržba téměř dvojnásobná. 

EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST MIC 

Předmět Popis Kč 

Certifikační Poplatek ATIC CR za oficiální certifikaci TIC 2.500,00 Kč 
poplatek 
Servisní a Udržba mobilní aplikace (7.260,00 Kč) 7.386,30 Kč 
registrační Poplatek za kopírovací služby sdruženi Dilia (126,30 Kč) 
poplatky 
R~klamní poutač Nákup reklamního poutače pro umístění informačního 3.870,00 Kč 
„Ačko" - formát plakátu při akcích města 
A1 
Pietní osvětlení Osvětlení budovy Hlásky francouzskou trikolorou po 26.800,00 Kč 

teroristických útocích v Paříži 
Mapová licence Nákup mapové licence pro prezentací v celorepublikovém 9.922,00 Kč 

cykloprůvodci 

Podpora Propagace města Opavy na letním festivalu štěrkovna Open 8.470,00 Kč 
festivalu Music v Hlučíně 
Štěrkovna Open 
Music v Hlučíně 
Směrovky Umístění orientačních směrovek k veřejným WC v centru 41.672,00 Kč 
k veřejným WC města Opavv (požadavek Fóra zdravého města) 
Grafika a tisk Grafické zpracování a tisk informačních letáčků a plakátů 123.470,00 Kč 
propagačních MIC, výlep plakátů, grafika a tisk trhacích plánků města, 
materiálů pohlednice a turistická razítka. 

INZERCE MIC 

pop i s Kč 

Inzerce v neperiodickém i periodickém tisku, zaměřená na cestovní ruch. 184.379,00 Kč 
Celoroční inzerce v turistických informačních magazínech TIM, Kam po Cesku, 
prezentace města v knize Cestovní informátor a v místním regionálním tisku. 
Inzerce rovněž probíhá v místních a krajských denících MF Dnes, Region 
Opavsko a Deník. Inzerce je zaměřená na turistické atraktivity a především akce 
ve městě (Vánoční trhy, výstupy na Hlásku apod.). 

NÁKUP OD EXTERNÍCH DODAVATELŮ 

Předmět Popis Kč 

Zboží k prodeji Mapy, publikace, a suvenýry s motivem města. Tržby 380.689,30 Kč 
z prodeje zboží se „vrací" do rozpočtu formou příjmů . 
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PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Druh pop i s Poznámka 

Mobilní Aplikace mobilní průvodce byla v roce 2015 zdarma ke stažení přes PC, 
aplikace stažena celkem 1864x wi-fi přímo v MIC 

Aud ioprůvodce Mobilní přístroj, který obsahuje hodinový zdarma k zapůjčení v MIC 
průvodcovský výklad v 7 jazykových mutacích, 
celkem 6 výpůjček. Nákup přístroje byl 
realizován z dotace, oroto je půjčován zdarma. 

Průvodce MIC zprostředkovává průvodcovské služby Náklady na průvodce jsou 
městem (prohlídka historického centra města) v češtině, hrazeny z rozpočtu odboru 

angličtině a němčině. V roce 2015 proběhlo personálního, vrací se do 
celkem 11 prohlídek (7 v češtině a 4 rozpočtu ve formě příjmů 
v angličtině}. z průvodcovských služeb. 

VELETRHY A VÝSTAVY 

Druh pop i s Poznámka 

Veletrhy Aktivní účast na veletrzích částečně 17.301,70 Kč 
cestovního financovaných z rozpočtu MSK. Město Opava se 
ruchu a v rámci Opavského Slezska osobně účastnilo 
prezentační veletrhů v Brně, Bratislavě, Praze a Ostravě. 
akce MSK Spolupráce probíhá také aktivní účastí na 

roadshow MSK v obchodních centrech 
{Olomouc, Brno, Zlín). 

OSTATNÍ AKCE 

Druh Popis Poznámka 

Výstupy na Pravidelné sobotní a vánoční výstupy (celkem 50 celkem 3618 osob, 
Hlásku placených výstupů). V roce 2015 MIC uskutečnilo také z toho 2877 

33 neplacených výstupů, především pro školní skupiny. dospělých a 7 41 
dětí 

ostatní akce Spolupráce na dalších akcích (organizační a 
propagační záležitosti)- Další břehy, Den dětí, Slezská 
muzejní noc, Opavské kulturní léto, Bezručova Opava, 
Dny evropského dědictví, Noc otevřených dveří, 
Lampionový průvod, Vánoční trhy) 

DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ 
OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO 

Aktivity projektu Projekt iniciovaný městem dospěl v loňském roce do fáze zřízení 
„Destinační samostatného subjektu - Turistického spolku Opavské Slezsko. Zakládajícími 
management členy jsou město Ooava, MAS Hlučínsko a MAS Opavsko. S ohledem na 
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turistické oblasti 
Opavské slezsko 
(DM TO OS) 

termín zapsání spolku na Krajském soudu však není možné rozběhnutý 
projekt (žadatelem o dotaci je město) prevést na nově vzniklý subjekt. Proto 
bude město až do konce roku 2016 v rámci svého rozpočtu zajišťovat aktivity 
projektu „Rozvoj destinačního managementu turistické oblastí Opavské 
Slezsko" pod ORG 2424. 
V roce 2015 byly z rozpočtu hrazeny aktivity akčního plánu (Týden Slezské 
kuchyně, Otevírání turistické sezóny, podpora Regionálních produktů, vydání 
tištěného průvodce Opavským Slezskem, Svatomartinské slavnosti, 
vzdělávací seminář pro pracovníky TIC, inzerce v tištěných i internetových 
médiích). 
85% dotace bylo hrazeno z prostředků ROP (projekt ukončen v říjnu 2015), 
nový projekt realizovaný od září 2015 je spolufinancován MSK, ukončení 
realizace projektu je v prosinci 2016. 
V roce 2015 byly celkové výdaje projektů 1.154.057,80 Kč. 

EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST MĚSTA 

EDIČNÍ ČINNOST MĚSTA 

Předmět pop i s Počet 
Kč ks 

Novoročenky 2016 Grafický návrh a tisk 430 2.080,00 

Přání pro jubilanty Grafický návrh a tisk 2.000 8.307,00 

Brožura Osobnosti Grafický návrh a tisk 2.090 25.784,00 

Opavské interiéry Nákup publikace vydavatelství 100 25.000,00 
FIDUCIA 

Opavské památky Grafický návrh a tisk. 2.000 37.464,00 
Brožura informující o památkách. 

Kalendáře 2016 Grafické návrhy, autorská práva a 300 nástěnné 134.965,00 
tisk. 1 000 stolní 

Opava po proudu Dotisk DVD a Blu-ray filmu. 1.000 44.298,00 
krás 

Uličník Pořízení fotoreprodukcí sbírkových 6.020,00 
předmětů (cedule ulic) pro 
publikaci „Uličník" 

Brožura Opava Dotisk publikace. 200 5.106,00 
mrtvé město 

Průvodce městem Grafický návrh, tisk a zajištění 3.000 31.582,70 
mapových podkladů. 

Cykloprůvodce Pěšky i na kole. 3.000 218.236,00 
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PROPAGAČNÍ ČINNOST MĚSTA 

Předmět pop i s 

Propagační Náramky, míče, létající talíře, křídy, hlavolamy, 
předměty a hopíky, kalíšky, fandítka, termohrnky, vaky, tužky, 
propagace cukry, čokosady, keramické hrníčky se lžičkou, 

parkovací hodiny, ručníky, baňky, pera, píšťalky, 
klobouky, šňůrky, bublifuky, tašky, propagace 
v publikacích, propagační šerpa k jízdě hasičů atd. 

Příspěvek na Příspěvek na propagaci dle Rámcové smlouvy o 
propagaci spolupráci na realizaci stálé expozice o historii 
Slezského města Opavy v Obecním domě. 
zemského muzea 

AKCE MĚSTA 

Název akce 

Pietní akce 2015 

Slezský bál 

Velikonoční trhy 

AKCE MĚSTA 

Popis 

• 165. výročí narození T. G. M. (7. 3.) - ozvučení, 
dopravní značení - 3.700,00 

• 70. výročí osvobození města Opavy (22. 4.) a 
ukončení 2. světové války (8. 5.) - pietní akty + 
doprovodné akce - prohlídky Památníku li. svět. 
války v Hrabyni zdarma pro veřejnost po celý den 
- zajištění autobusů; otevření pevnosti 
v Milostovicích zdarma pro veřejnost 8. 5. v době 
od 14 do 17 hod. - 12. 811 , 00 

• Výročí násilného úmrtí H. Píky (21. 6.) 
• Den vzniku samostatnosti ČR (28. 1 O.) -

ozvučení, nástup čestné vojenské jednotky, 
dopravní značení - uzávěra dopravní komunikace 
(5.300,00) 

• Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) -
ozvučení - 1.600,00 

• Pohoštění 83,00 

Masopustní Slezský bál se konal v sále Kulturního domu 
Na Rybníčku. Poté, co město snížilo rozpočet na městské 
akce a upustilo od samotného pořádání městského plesu, 
začalo podporovat jiný ples pro veřejnost, a to ples 
pořádaný Střediskem volného času Opava - Masopustní 
Slezský bál. Město zajistilo KD Na Rybníčku, kapelu 
v hlavním sále + OSA poplatky, výzdobu. Celou 
organizaci akce zajišťovalo Středisko volného času. 
Příjmy z akce připadly na úhradu nákladů Střediska 
volného času. 

Tradiční prodej velikonočního zboží a kulturní proQram 
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Kč 

517.108,0 

20.000,00 

Kč 

23.494,00 

28.118,00 

42.221,00 



(realizace projektu 
16. 3. - 9.4.2015, 
kulturní program 22. 
3. - 2.4.2015) 

Den dětí 
(30. 5. a 7.6.2015) 

Opavské kulturní 
léto (1. 7. - 2. 9. 
2015) 

Vítání prvňáčků 
(11. a 15. 9. 2015) 

Noc otevřených 
dveří 

(28.10.2015) 

Lampiónový průvod 

Program 
k připomínce 17. 
listopadu na Horním 
náměstí 

(17.11.2015) 

zastoupený country, folkem či popem. Akce probíhala na 
Horním náměstí a pořádala jí společnost BM Servis. 
Stánky byly otevřeny denně asi 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 (35.000,00). Město dále hradilo spotřebu 

elektrické energie, zajištění WC, zpřístupnění kabelových 
šachet. 

30. 5. se uskutečnil program v Městských sadech. Kromě 
soutěží, které připravily spolupracující organizace, čekalo 
na děti mnoho různých atrakcí, pohoštění a 
doprovodného programu. Akce proběhla ve spolupráci se 
Střediskem volného času, Městskou policií, Knihovnou 
Petra Bezruče, Slezským divadlem, Slezským zemským 
muzeem, Technickými službami Opava, Slezským 
gymnáziem. 53. plukem průzkumu a elektronického boje 
a četných dalších organizací. Zároveřl probíhal na pódiu 
folklórní festival v režii Střediska volného času. Celou akci 
navštívilo přibližně 3.000 lidí. 
7. 6. byly připraveny aktivity pro děti v Obecním domě a 
Domě umění. Slezské zemské muzeum mělo připravený 

doprovodný program ve výstavní budově a ve Slezském 
divadle se děti mohly podívat do zákulisí a na jevišti si 
mohly zkusit v kostýmech a kulisách zahrát pohádku. 

Opavské kulturní léto 2015 hostilo na Dolním náměstí 
např. kapelu Wohnout, Míchala Hrůzu či opavské kapely 
Ali these memories, Rotující kedluben, Peří, 2-R nebo 
The Psychos, návštěvníci mohli také zhlédnout některý 
z promítaných filmů (oscarový Grandhotel Budapešť, 
Jízda, Hodinový manžel, Tři bratři a další). 
Součástí akce byl také „Atletický cirkus" - sportovní 
exhibice ve skoku o tyči a benchpressu, pořádaná TJ 
Sokol Opava, a Pony Express - tradiční doručování pošty 
na koních. 
Na Ptačím vrchu proběhlo 5 projekcí filmů z archivu 
Fondu zlaté kinematografie v režii Biografu 16 Richarda 
Vaculy (akce je podporována z grantů města). 
Všechny programy v rámci OKL byly pro veřej nost 

zdarma. 
Město ve spolupráci se Slezským divadlem uspořádalo ve 
dvou termínech slavnostní přivítání prvřláčků v divadle a 
následné představení pro děti - Broučci. Před příchodem 
do divadla byli prvňáčci obdarováni dárkovými předměty a 
sladkostmi. 

Netradiční možnost prohlídky budovy Hlásky ve večerních 
a nočních hodinách. Prohlfdky zpestřují hrané scénky v 
každém patře, v roce 2015 na téma „Pohádková Opava". 
Součástí akce jsou také výstupy na věž Hlásky. Na akci 
byl hrazen z rozpočtu materiál, trubač, zdravotní dozor, 
videozáznam, občerstvení. 
V rámci Lampionového průvodu, který vedl parky kolem 
centra města, měli děti možnost zhlédnout asi 1 O 
stanovišť s živými pohádkovými sochami v režii 
Slezského divadla. 
Od roku 2014, kdy se slavilo 25 let od listopadových 
událostí roku 1989, bylo i letos po ukončení 

lampionového průvodu navázáno na Horním náměstí 

programem k připomínce Dne boje za svobodu a 
demokracii. Zazněla Modlitba pro Martu v podání operní 
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188.448,00 

257.085,00 

2.443,00 

17.135,00 

46.892,00 



Cyklojízda 

Rychlík Praha -
Opava 

Festival 
minipivovarů 

Akce Mistr Jan Hus 
v Opavě 

Výstava Mrtvé město 

Ostatní akce 

Název akce 

Vánoční trhy 
(27. 11 . - 23. 12. 
2015) 

pěvkyně Ilony Kaplové/Tiché, byla poprvé na Horním 
náměstí slavnostně předána Cena 17. listopadu za rozvoj 
občanské společnosti ve spolupráci s Opavskou kulturní 
organizací, Slezské divadlo představilo zkrácenou verzi 
představení Plné ruce revoluce a vystoupil Vladimír Merta 
s Ondřejem Fenclem a Janem Hrubým. 
Obou akcí se zúčastnili así 3 - 4 tisíce lidí. 
Z rozpočtu bylo hrazeno pódium na náměstí i pódia 
v průvodu, vystoupení na pódiu, propagace, zdravotní 
dozor, zajištění stanovišť, grafika, práce technických 
služeb atd. 
Opavská cyklojízda - organizační zajištění a propagace 
akce (zajištění stanovišť, grafika, tisky atd.) 

Pro nový vlakový spoj mezi Opavou a Prahou byla 
uspořádána akce ve spolupráci s českými drahami. Na 
opavské vlakové nádraží přišly bezmála dva tisíce lidi. Byl 
připraven program v podobě koncertu Ivana Mládka a 
předkapely Kopyto s moderátorskými vstupy Romana 
Vojtka. Na nádraží byly také stánky opavským prodejců. 
Město hradilo město výlep plakátů a vyvěšení bannerů a 
vystoupení Ivana Mládka (70.000,00). 

Festival minipivovarů probíhal na Dolním náměstí dne 27. 
6. 2015. Na festivalu byly propagovány minipivovary 
Opavského Slezska, součástí byl bohatý doprovodný 
program. 
Akce probíhala v Městských sadech. 
Město zajišťovalo techniku (napojení na energie, odpady 
atd.), WC, pódiovou techniku. 
Autorská práva na fotografie, tisk katalogů, tisk fotog rafii 
13574 Mrtvé město tisk publikace 
4840 - autorská práva fotky Opava mrtvé město 
9990 tisk fotografii k výstavě Mrtvé město 

Např. 

Nákup dárků a dárkových poukazů pro oceněné, zajištění 
akce Slezská muzejní noc, náklady spojené s ubytováním 
poroty na výběrové řízení na ředitele divadla, zajištění 
pevných stánků na farmářské trhy, zajištění otevření 
památek v rámci Dnů Evropského dědictví, občerstvení 
na předávání cen policie atd. 
Položka také zahrnuje výrobu 1 O stánků a střešních 
plachet pro použití na akcích města (47.290,00 Kč). 

VÁNOČNÍ TRHY 

Popis 

V letošním roce se kompletní realizace a organizace 
vánočních trhů poprvé chopilo město, jelikož skončila 
smlouva se zprostředkovatelskou agenturou a k podpisu 
nové smlouvy nebylo přistoupeno na základě dlouhodobé 
nespokojenosti s úrovní trhů v režii externích agentur. Byl 
výrazně posílen kulturní program, vystoupili interpreti jako 
Anna K, Mr"lága a 2ďorp, Blue Effect, kapela Nebe, 
Rock'n'rofl Band Marcela Woodmana a další. Slavnostní 
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13.411,00 

71.629,00 

156.757,00 

62.682,00 

28.404,00 

131.419,00 

Kč 

1 336 443,00 Kč 



zahájení a rozsvícení stromečku proběhlo formou 
programu s názvem Podvečer s anděly - vzdušná 
akrobacie, andělé na chůdách atd. Na trzích vystoupili 
také opavské kapely - Corne and Play, Psychonaut a 
kapely v rámci večera s opavskou hudební zkušebnou pro 
mladé Kikstart. Proběhly také koncerty dechové hudby, 
vystoupení četných cimbálových muzik a dechových 
orchestrů. Po dva dny na náměstí probíhalo také 
historické řemeslné městečko, jeden den zabijačka či 
ohňová show na pódiu. Hojně byly také zastoupeny 
tvorivé dílničky pro děti (zdobeni baněk se Slezskou 
tvorbou, výroba adventních věnců, zdobení perníčků}, 
které probíhaly v prilehlé Myši díře, kde byl pro tyto účely 
zrekonstruován městský prostor, který sloužil zároveň 
jako zázemí pro účinkující i pro prodejce. V letošním roce 
byli v rámci prodeje upřednostňováni regionální výrobci a 
prodejci, kteří také v drtivé většině obsadili prodejní 
stánky. Došlo tak k obměně nejen ve složení sortimentu, 
ale zároveň šlo o podporu místních podnikatelů. 
V nákladech jsou také počítány splátky za stánky 
vyrobené Technickými službami. 

Příjmy 

Dary: 75.000,00 Kč 
Pronájem stánků: 1.094.678,00 Kč 
Vratka DPH: 96.848,86 Kč 
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1.266.526,86 



KULTURNÍ ČINNOST MĚSTA 

KULTURNÍ ČINNOST MĚSTA 

Název akce 

1 O koncertů pro milovníky krásné 
hudby- abonentní koncerty 
(leden - prosinec 2015) 

19. ročník festivalu divadla, 
filmu, hudby a poezie 
Další břehy 
Téma: ,,Dar smrti, dar života" 
(30. 3. - 29. 4. 2015) 

Promenádní koncerty dechových 
hudeb 
(červenec - září 2015) 
58. ročník multižánrového 
festivalu Bezručova Opava 
Téma: ,,Pravda vítězí! (někdy 
vyděsí)" 
(1. 9. - 29. 9. 2015) 

Ostatní kulturní činnost 

pop i s 

Nejvýznačnější akce: Sarasate v Opavě - 111. 
výročí koncertu slavného španělského 
houslového virtuóza v Opavě, Vyvolený (T. 
Mann - hudebně-taneční projekt), varhanní 
koncert Tomáše Mihalika - vítěze 18. 
Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, 
Vášeň flamenca - Ensemble Arturo Ramón 
(Španělsko), Saeculum coronatum -
Korunované století. Předplatné: 1.000,00 Kč, 
důchodci a studenti 700,00 Kč. Ostatní 
vstupenky ve volném prodeji. 
Celkem 30 kulturních akcí z oblasti divadla, 
filmu, hudby, literatury a výtvarného umění. 
Nejvýznamnější akce: výstava Opava 1945 -
Mrtvé město, Divadlo Na Zábradlí - Požitkáři, 
Klicperovo divadlo - Jedlíci čokolády, Angely -
klauniáda Vandy Hubnerové a Lucie 
Kašiarové, dokumentární filmový cyklus Brána 
smrti Viliama Poltikoviče, filmy Barmská harfa 
a Průvodce, koncert Alfreda Strejčka a 
Štěoána Raka .. 
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 8 doprovodných 
poradů na Dolním náměstí. Nejvýznamnější 
akce: slavnostní zahájeni festivalu, 3 zajímavé 
pořady k výročí 600 let od upálení Mistra Jana 
Husa, výstavy- Domov bez domova (Jindřich 
Štreit), Domov jménem Slezsko, otevření kina 
Orion v Hradci nad Moravicí - host a kmotr Jiří 
Menzel, Klicperovo divadlo -Velká mořská 
víla, koncert Radima Zenkla a Jiřího Stivína, 
Cinema Roya! poprvé v Opavě, Z deníku 
hraběnky M. (Zora Jandová), koncert bratří 
Ebenů, Čtyři dohody - Jaroslav Dušek a 
divadlo Vizita, kouzelník Pavel Kožíšek, li 
Congelatore - Zmrazovač, Utrpení Panny 
orleánské - kinokoncert. 
Koncerty v rámci festivalů Janáčkův máj, 
Svatováclavská hudební festival a dašlí 
kulturní akce. 
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Kč 

437.776,00 

490.202,49 

(z toho 
50.000,00 

dotace 
zMSK) 

80.000,00 

1.044.227,72 

(z toho 
350.000,00 

dotace 
zMSK 

243.054,00 



.. 

ČINNOST V OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA 

ČINNOST v OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

Název akce pop i s Kč 

PARTNERSKÁ MĚSTA 
Roth Návštěva studentů z partnerského města Roth v Opavě (únor) 299.795,00 
(Německo) Účast primátora města na tradičních posvícenských slavnostech 

v Rothu (srpen) 
Návštěva studentů Mendelova gymnázia v Rothu (červen) 
Prezentace města Opavy na vánočních trzích v Rothu (prosinec) 

Ratiboř První setkání primátorů měst, jednání o budoucí spolupráci 
(Polsko) (leden) 

Projekt „Polsko - česká hospodářská informační platforma" (leden 
- červen) 

Polsko česká sportovní olympiáda dětí a mládeže v Ratiboři 
(červen) 

Sportovní den partnerských měst pro žáky základních škol (září) 
Prevzetí ocenění od Euroregionu Silesia za společné česko-
polské dotační projekty (září) 

iywiec První setkání primátorů měst, jednání o budoucí spolupráci 
(Polsko) (leden) 

Pastoralka Zywiecka - mezinárodní folklorní festival za účasti 
opavských souborů (Jeden) 
Návštěva mladých studentů - fotografů ze Zywiece v Opavě 
(duben) 
Sportovní den partnerských měst pro žáky základních škol (září) 
Ctyři roční období města - výstava fotografií z partnerského 
města Zvwiec v Knihovně Petra Bezruče (prosinec) 

Kearney Návštěva zástupců z města Kearney v Opavě, podpis společné 
(USA) partnerské smlouvy mezi městy a univerzitami z obou měst 

(srpen) 
Liptovský Učast primátora města Opavy na reprezentačním městském 
Mikuláš plese v Liptovském Mikuláši (leden) 
(Slovensko) Učast primátora města Liptovský Mikuláš na slavnostním zahájení 

festivalu Další břehy (duben} 
Sportovní den partnerských měst pro žáky základních škol (září} 
Jednání zástupců měst v Liptovském Mikuláši o spolupráci v roce 
2016 (říjen) 
Učast zástupců Liptovského Mikuláše na Noci otevřených dveří 
v Opavě {říjen} 
Učast zástupce našeho města na tradičních Mikulášských trzích 
v Liptovském Mikuláši (prosinec) 

OSTATN[ SPOLUPRACUJÍCÍ MĚSTA 
Katovice Jednání měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti 
(Polsko) komunikace s veřejnosti a public relations v Katovicích (duben) 

Jednání primátorů měst o budoucí spolupráci v Katovicích 
{květen) 

Učast delegace města vedené primátorem na oslavách 150 let 
založeni města Katovice v Katovicích (září) 
Sportovní den partnerských měst pro žáky základních škol (září) 
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Leoben Jednání měst v Leobenu o budoucí spolupráci (duben) 
(Rakousko) Jednání měst o spolupráci v oblasti kulturv (říjen) 
Zugló Učast mladých fotbalistů ze Zugló na mezinárodním fotbalovém 
(Maďarsko) turnaji pro žáky základních škol v Opavě (srpen) 

Učast delegace města vedené primátorem na Dnech Zugló, 
jednání o budoucí spolupráci (říien) 

Veliko Tarnovo Akce Martenice na Horním náměstí v Opavě ve spolupráci se 
{Bulharsko) Slezským divadlem (březen) 
Lichtenštejnsko Návštěva lichtenštejnského knížete J. J. Hanse Adama li. 

v Opavě (květen) 
Učast zástupců města na křtu nové knihy o Lichtenštejnech 
na Ministerstvu kulturv v Praze (červen) 
Přijetí delegace města Opavy vedené primátorem 
na velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídní, jednání o spolupráci 
(červen) 

Jednání zástupců města v lichtenštejnském Vaduzu o budoucí 
spolupráci v letech 2016 a 2017 (srpen) 

~ongguan V tomto roce došlo pouze k písemné komunikaci mezí primátory 
(Cína) měst a pracovním jednáním v Opavě o možnostech opavsko -

čínské spolupráce 

KOOPERAČNÍ SÍŤ EVROPSKÝCH MĚST STŘEDNÍ VELIKOSTI 

Účast zástupců města na konferenci v rakouském městě Leoben na téma „mládež" 
(duben) 

OSTATNÍ 

• Návštěva ruského generálního konzula v Opavě (únor) 
• Návštěva velvyslance Kanady v Opavě (březen) 
• Náměstek primátora Josef Stiborský vyvěsil vlajku Tibetu 

(březen) 

• Izraelský velvyslanec navštívil Opavu (březen) 
• Účast primátora Liptovského Mikuláše a generální 

konzulky Polska na zahájení festivalu Další břehy (duben) 
• Účast generálního konzula Ruské federace na oslavách 

70 let osvobození Opavy (duben) 
• Festival „Děcka, poče se hrač" za účasti souborů 

z Liptovského Mikuláše a z Polska (květen) 

• Účast delegace města Opavy jako zakládajícího 
členského města na oslavách 100 let založení 
rakouského svazu měst ve Vídni (červen) 

• Norští psychiatři navštívili Opavu (srpen) 
• Společné cvičení dobrovolných hasičů z Opavska 

a polského pohraničí v Opavě - Držkovicích (září) 

• Vystoupení volgogradských dětských souborů s operou 
Brundibár v Opavě (září) 
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OSTATNÍ ČINNOST ODBORU KPRM 

IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNI STRATEGIE 

pop i s 

)' Studie digitální komunikace statutárního města Opavy 

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ HLÁSKA 

pop i s 

Harmonogram roznášek zpravodaje byl v roce 2015 stanoven tak, aby Hláska byla ve 
schránkách po celém městě nejpozději 1. den aktuálního měsíce. V roce 2015 byl 
počet tištěných kusů určených k roznosu 26 tisíc kusů za měsíc. Od ledna 2015 do 
listopadu 2015 byly plněny podmínky stávajících smluv a výdaje byly 986.470,00 Kč 
(tisk, grafika, inzerce, doprava k distributorovi). 

V listopadu 2015 skončila smlouva s firmou Grafíco, která pro statutární město Opava 
zajišťovala tisk, grafické zpracování včetně grafické podoby a inzerci v městském 
zpravodaji Hláska. V rámci snížení nákladů byly jednotlivé práce na Hlásce rozděleny a 
byla na ně vyhlášena výběrová řízení, která probíhala od září 2015. 

Vítězem výběrového řízení na prodej inzerce se stalo Slezské vydavatelství, s. r. o. 
Vítězem výběrového řízení na tisk Hlásky se stal Zdeněk Jeník, který ovšem nedodržel 
podmínky smlouvy, a tak prosincový výtisk Hlásky byl reklamován a na základě 
smlouvy došlo ke snížení faktury za toto vydání. Následně byla na základě dohody 
ukončena smlouva s panem Jeníkem. 

Ve výběrovém řízení na grafické zpracování Hlásky nedošlo k žádnému výběru, a tak 
na základě rozhodnutí komise bylo toto výběrové řízení rozděleno na dvě části. 
Nejdříve byli oslovení tři grafici, které za skicovné vytvoří návrhy nové grafiky. Z těchto 
návrhů byl vybrán jeden a došlo k zakoupení nových šablon Hlásky. 

Roznos Hlásky po celý rok zajišťovala česká pošta. Vzhledem k navýšení počtu stran 
byl roznos také vyšší. Celkem bylo zaplaceno 323.812,90 Kč. 

Po celý rok byl zajištěn tisk Hlásky v Braillově písmu. Smlouva, která končila v listopadu 
2015, byla prodloužena dodatkem č. 2 a podmínky byly zachovány (3.000,- Kč za 
číslo). 

Do zpravodaje Hláska přispívají také externí redaktoři. Na dohodu o provedení práce 
se vytváří křížovka, historické články, kuchařka a články o sochách. Částka 24.850 Kč 
je vyplácena oddělení personálním a mzdovým. 

Příjmy 

Inzerce v Hlásce (pouze prosinec a záloha za leden) 
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Kč 

Vyčerpáno 
10.000,-

z 60.000.-

Kč 

1.512.632,40 

188.760,00 



MĚSTSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Popis Kč 

TV Polar- zajištění vysílání televizního pořadu Opavský Expres 
Město Opava má uzavřenou "Smlouvu o výrobě a zajištění televizního 1.328.023,40 
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 platí město 24 tisíc Kč+ DPH za jeden pořad Opavského 
expresu - magazínu o dění ve městě, který je periodicky premiérově vysílán vždy 1x 
týdně a 1 O tisíc Kč bez DPH za natáčení a zveřejnění každého zasedání 
zastupitelstva. 
Smlouva ie uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

MONITORING MÉDIÍ 

pop i s Kč 

Monitoringmédiíod1.1.do31.12.2015 
Prostřednictvím monitoringu médií má tisková mluvčí přístup k souboru elektronických 48.395,00 
informací získaných na základě monitorování celostátního a regionálního tisku, 
zpravodajství a pořadů TV a rozhlasového vysíláni, 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. 

MALÁ HLÁSKA 

pop i s Kč 

Pravidelná celostránková inzerce v Reqionu Opavsko. 71.390,00 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

pop i s Kč 

Úhrada členských příspěvků na rok 2015 (Svaz měst a obcí CR, Sdružení pro výstavbu 
komunikace 1/11-1/57, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Euroregion 707.428,80 
Silesia, Sdružení tajemníků měst a obcí CR, Sdružení pro rozvoj MS kraje, Národ nf síť 
Zdravých měst ČR, Asociace měst pro cyklisty, Dobrovolný svazek obcí Opavsko). 

DOTACE DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE 

pop i s Kč 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO zájmovému sdružení Dolní 
oblast Vítkovice ke krytí nákladů na provoz a realizaci aktivit v prostorách VI. 250.000,00 
energetické ústředny (Malý svět techniky} a v prostorách Světa techniky - Science and 
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Technology Center- dle Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
SMO MMOPPOOB151 H . 

CENY MĚSTA 

pop i s 

Udělení Ceny SMO Opavy JUDr. Milanu Švajgrovi za dlouhodobý přínos opavské 
atletice a výjimečné sportovní výkony a Leo Heinovi za celoživotní přínos opavskému 
loutkoherectví. 

DARY OBYVATELSTVU 

pop i s 

Odměňování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015: 

Kč 

40.000,00 

Kč 

135.000,00 

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

Zpracovala: Mgr. Jana Foltysová 
Funkce: vedoucí odboru Kancelář primátora 
Dne: 30.3.2016 
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