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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

1 Činnost odboru v roce 2015 - hlavní aktivity zajišťované odborem rozvoje města 
a strategického plánování (RMSP) 

dotační management: podávání žádostí o dotace a „následná péče" - monitorování realizace 
projektů, podávání monitorovacích zpráv, podávání žádostí o platbu, zajišťován í vyúčtování 
jednotlivých projektů dle požadavků poskytovatele dotace, 

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

Integrované plány rozvoje města: řízení, komunikace s poskytovateli dotace, 

projektové řízení: realizace, řízení a aktualizace systému projektového řízení v rámci MMO 
k1.11.2015, 

výkon Místní agendy 21: realizace aktivit vztahujících se k členství města v Národní síti Zdravých 
měst (Fórum Zdravé město; veřejná projednáni 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" Uiž 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 podnikání či monitoring dotačních 

zdrojů. 

2 Historie fungování RMSP 

2003- 2006 

2006- 2010 

201 O - 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 vlastní oddělení nebo odbor; v roce 2005 počet 
pracovníků vzrostl na 3 

vznik oddělení rozvoje města začleněného do konce roku 2006 pod odbor hlavního 
architekta a od roku 2007 pod odbor Kancelář primátora; počet p racovníků 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 
obsazení na pozici referentka odboru rozvoje města a strategického plánování; 
od listopadu 2014 došlo k návratu pracovnice z MD na 0,4 úvazku, který se od září 
2015 zvýšil na 0,75 úvazku. Odbor tak funguje s 5,75 úvazky. 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

3 Celkový přehled získaných dotací v roce 2015 a vývoj od roku 201 O 

Ztoho 
Rok Hodnota proplacených 

dotací v Kč 
z evropských fondú [ z jiných zdrojů 

2010 . 113 286 925,0_0_K_č~~l--1-08 111 925,00 Kč i 5175 000,00 Kč 
• --•L-·-• -• •• -• -"' ""·-L•-,--•-••·n •nrnu,HnonnHon H••••••n •nnomnmmn,nH"""""'""""""""'"i""'".,."""'"""'"'""'""•••••mm•nrnmH•••••••••••••••••-••mm••••••••• Hnn•••• •• •••••••-•••i·--•·•••••- ••••••••••--• •••-••-•••• • •••.,••• •••••••• ••"''"'' '•••••H• f •• •• •• ••H>Hnn •- • •m•••••••-"'-"''"' '"' '•---•~ •n •• ••--•n •n •• • • •, n••--..,• •n• ...,, 

2011 i 244 046 006,00 Kč i 223 577 288,00 Kč ! 20 468 718,00 Kč 
··-····-·············-·----·········--·-····-······-····---·--····-- -·--·,--··············- ·····--·-···············-·······--·-···--·-·····························'························--································· ··--··"··························"··········-----···········--·-···-·--·- -·-··-········ 

2012 i 125 231 942,00 Kč I 121 922 110,00 Kč l 3 309 832,00 Kč 
................................... _. .......... •..•.•. ., _····"··-· ···-············t-······················································--·-·············································-·······--·--·-····-····--·· .. ·•·•··••· .. ·--··-······· .. ·······-·-·'-···--·-···········································-····--·-·······-·--·-·······--

2013 i 103703894,00Kč! 95234011 ,00Kč i 8469883,00Kč 
, . , ... , ,.,. .. ,,.,.n,n ,n.,,_ .. ,.._,, .. '""''"'"""''"'"'"'"'''"'"''"''"''"'''""'"•'"'""'".""'""'"'' '-• ••••"'-

1
,- , .. •.,--••••---••- • • • • ••-·••••• -•• ••-"•-••••H•••••••••••••'"----•--•-•••• ••f•••• •-•.,.,., • .,., • .,.,.,.,.,_ • .,,, • .,,, • .,,, • .,,.,,.,,, • .,,.,,_ .,,_,.,,. ,_ ,.,., 

1 
.. _ , _.,.,.,..,, .,, M, ~M•M•'+-" 'h'~M' ~h,hMH .. _.., .. ,._,M,-hmhO,Md~hO,,,..,.,.oh•M•M•"•• • h 

2014 ! 34 750 463,00 Kč i 32 409 992,00 Kč! 2 340 471 ,00 Kč 
'., __ ,.,,._,_ ,.,_,.,•~ •••••••• •••••••H•• .. ••- •••••••• ••• •--• •-H•-•-••- •••••••• • •- ••••• --•- •••••••-••••H•-•••• ••••----•••••••••••H•••••••-••••••••••H••••-•••M•••••'••-•-•••H•••H• H---•••••• .. , ..... , h, ~ ... Mb .. ' h>,.- .0, '''*''h'•• •Moh••••-• •• f"'-•• --•--•-•••••••-•• •-•• • ••H••••••••m••••• • ••-•• • • •••"'"''•-- •••• •-••-

2015 i 78 029 944,00 Kč/ 77 189 664,00 Kč j 840 280,00 Kč 

Rok 
! Počet podaných ! Počet podpořených žádostí o dotaci I Počet 

pracovníků 
RMSP 

i žádostí o dotaci I 
: !••••• .,••••• ••••H•m••••••••.,•••.,••••••••••••••••m•••••••••.,•••••.,••-""'••••••.,•••••,.,•• •• • • • •M" •• • • --••• •- • M• M• MOM_ , _ ___ , _ _ , _ _ ,_, ___ , _ __ _ • 

I I počet I úsněšnost v % 
••--•-•--•••••••••M••••--• ••••--• - ••••"•"- •"•"'' ___ ,_,_,.,_ -f• ••-•"m"••• •• "m"••• •••• •• •• •- ••u "•-•--••••••••• i"••••••-••••• •.,•••••••mm••m•m•••--u•••••"m"•"•••u "••m••••m•-•--•••••••••••,'" '" '• •• •" '" 'M'• •M•Mr. .... ,M,- >~'.0_,,..._, .. _...,, ... _.0<.0 ... ,MM .. •••• •••- ,------• 

2010 ! 20 I 20 l 100,00% I 6 ·-·-······················- ······ ·······--········-············ ·····. ·············· ··· - ··· ····.0 .......... .. , .•. , ..•... - ... , ..• •.• , ............... .. ..... _ •.. .............................................................. j••···························--·-·······································-·-···-- .···-----·--·-···········--·····----·-·-
2011 i 9 I 9 i 1 oo 00% i 6 

............................ 201. 2 ...................... J. ....................... 1.1 ......................... L. ··-··---····-··-··--·-·-·-··-·11 -···-·-·--- --· .. ··- ·····--· l ..... -··-··--· 89. 66% ····-··-·-·-·-···---.J. ··· ·-·-·-·-··· 6 .s . · -···-·-·-·-
2013 i 30 ! 28 ! 93,33% ! 5 

.......... ·····································································•···········································································.···· .. ····························--·-·····················································--·-·--·-···-··- ·-····-··· .. ,.······-··-·-········"·········"···········t ·····--·-············--·············--·-··· 
2014 I 23 ! 19 ! 81,82% i 5 

2015 r 26 1 23 1 88,46% 1 5,75 

Výše uvedená data odrážejí přínos odboru rozvoje města a strategického plánování z hlediska získávání 
finančních prostředků výkonem agendy dotačního managementu u projektů spolufinancovaných 
z operačních programů ČR programového období Evropské unie a národních dotačních titu l ů. 

Za sledované období od roku 2010 tak bylo připsáno na účet města 699 049174,00 Kč. 

Hodnota proplacených dotací v Kč jednoznačně koresponduje s vývojem samotného řízení jednotlivých 
operačních programů a vývojem způsobu hodnoceni a přfstupu řídíc ích orgánů k proplacení dotací. Zatím 
co roky 2010 a 2011 lze charakterizovat jako léta bezproblémového proplácení všech relevantních výdajů 
investičních projektů, roky 2012, 2013 a 2014 již vykazují významné zpřísnění 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 
Statutárního 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 eliminující 
riziko krácení. Ke všem dílčím změnám v projektech je nutné přistupovat individuálně při dodržování principů 
hospodárnosti a efektivního vynaložení veřejných finančních prostředků, ovšem také je nutné dodržet účel 
vynaložených financí, což mnohdy přináší střet zájmu mezi zmíněnými úhly pohledu. 

Rok 

-················-201 O················•-·-··- 862 229 596,00 Kč i 13, 14% 

.......................... ~~ ~ -~··· ····-······-1·-·······--·-·-·_· ·-·-·-·---·-·············-·····················
1

···-~~~. ~ ~ ~.: ~~: ~ ~ .. ~6-[·······---·················· ··· ---·-···-············· ··-···- ····-··························--·~~: ~ ~ ~·· 

.............. 2013· ·· ·- ----L·-················-······················· ..... ···········-··· 950 _517_ 500,00 Kč·~-·-·--·---······-·-·"··· ··------·-···--·-· -··-· ·-·· ···· ·· · ····· · -····· · ·----· ··· · · ··--··-·10,91 % 
2014 i 973 794 100,00 Kč I 3,57% 

mm,m••••-•-•-•••""""-•-·••·-"•-•--M•- •·- ••••u-•-,.:••·--""'"-•• ••m•• •-•• ••••••m• • • • • • • • • - .,••• •• .,•-•- •• •• --n-•- •- •• •- •• •• •• •• ••..._., ..... ,.., .,.o,n,h,n• ""-"'•'~ .... ,.,..,._.,,.,~,M-•" • • •+ .. • - • M••• •M•• •MH•H••• •• •H•H•H-•-••H•• ••"" 'mm"--••• • •m• -•••••• •H•H•H•• • • •••• • •m•• • • •• • •• •-•• •• •-•• --•• '"--• M•--•M-•M•• •-•-• 

2015 ! 952 717 700,00 Kč i 8, 19% 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Při porovnání hodnoty skutečně proplacených dotací za sledované období od roku 201 O do roku 2015 
a celkovými výdaji rozpočtu, je možné konstatovat, že v průměru byla proplacena částka představující 
11,69 % rozpočtu města. 

4 Výhled práce RMSP pro rok 2016 

- žádosti o dotace: 
~ Opavskem pěšky I na kole pres lesy, louky, pole 2 (MSK); žádost o dotaci odevzdána 01 /2016 -

podpořena 

Podpora osvětových kampaní v Opavě 2016- 01/2016- náhradní projekt 
Opavské Slezsko - trh moravských a českých vín (Vinařský fond); žádost o dotaci odevzdána 02/2016 -
podpořena 

Zateplení MŠ Malé Hoštice (OP ŽP); žádost o dotaci odevzdána 04/2016 
Zateplení MŠ Na Pastvisku (OP ŽP); žádost o dotaci odevzdána 04/2016 
Zateplení MŠ Krnovská (OP ŽP); žádost o dotaci odevzdána 04/2016 
Zateplení ZŠ Otická (OP ŽP); žádost o dotaci odevzdána 05/2016 
Sídelní zeleň - výsadba zeleně v sídliště Kylešovice (OP ŽP) 
Zateplení bytových domů Mezi trhy (IROP) 
Podpora MIC 2016 (MSK); žádost o dotaci odevzdána 01/2016 
Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy (OP 
Zaměstnanost); žádost o dotaci odevzdána 04/2016 
Opavská vinná stezka (Vinařský fond); žádost o dotaci odevzdána 02/2016 
Oprava pomníků ve vlastnictví MMO - válečné hroby (Ministerstvo obrany); žádost o dotaci odevzdána 
01/2016) 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Opava-Podvihov (Ministerstvo vnitra) 
Nákup hasičského dopravního automobilu pro JSDH Opava-Kateřinky (Ministerstvo vnitra) 
Posílení akceschopnosti JSDH SMO - dotace Ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje 
Festival „Další břehy" (MSK) 
Festival „Bezručova Opava (MSK) 
Edukační průvodce (Euroregion Silesia, Fond Mikroprojektů) 
Architektonický workshop 11/2016 (Euroregion Silesia, Fond Mikroprojektů) 
další žádosti o dotace podle požadavků vedení města 

- strategické plánování - řízení a příprava strategických projektů města v rámci Integrované územní 
investice pro území ostravská aglomerace; zajištění a naplňování procesu evaluace a tvorba ročních 
Akčních plánů naplňování strategického dokumentu města 

- integrované plány - podávání závěrečných monitorovacích zpráv o realizaci integrovaných plánů, řízení 

integrovaných plánů (svolávání a moderování jednání Řídícího výboru IPRM), realizace „zbytkových 
projektů" dodatečně zařazených do IPRM - administrace proplacení dotací a udržitelnosti projektů . 

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

- projektové řízení - plnění klíčové role v celém systému projektového ř ízení v rám ci MMO 

• výkon MA 21 Zdravého města 

- tvorba, metodický dohled při tvorbě koncepčních materiálů města a Magistrátu města Opavy 

- koordinace aktivít s ŘSD ČR a odborem přípravy a realizace investic MMO v rámci zpracovávání 
dokumentace pro stavební povolení a IČ stavby „1/11 Opava, severní obchvat-západní část" 
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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 přeh led projektů . 

.r-- - - . - - • 

,yeuoul_:.i od_boru: 
-- --

Ong. Martina HEISIGOVÁ 

Konkrétní pracovní zkuienosti: 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 292,2 mil. Kč 

Zateplení bytových domů Mezi Trhy a Dolní náměstí - požadovaná dotace 6,5 mil. Kč; Vytvoření 
multifunkčního sportovního areálu v Opavě - přiznaná dotace 37 mil. Kč; Rekonstrukce Komunitního 
centra Liptovská - proplacená dotace: 4, 1 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 vn itrobloku 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 blízkých 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 aktivní spolupráce a nositelka strategického postupu při tvorbě Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání Opavsko, jehož nositelem je Místní akční skupina Opavsko, z.s., jakožto zástupe 
partnera Statutárního města Opavy od 04/2016 - 12/2017; 

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

o nositelka procesu přípravy strategických projektů Integrované 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 Statutárního 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 řízeni: 

o vedoucí projektových týmů projektů: Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné 
správy Magistrátu města Opavy; Zateplení bytových domů Mezi Trhy a Dolní náměstí; Vytvoření 
multifukčního sportovního areálu v Opavě; Aktualizace strategického plánu a ř ízení riz ik 
Statutárního 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; 

- asistentka hlavního projektového manažera 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

- další aktivity: 
o členka skupiny Řízení rizik MMO; 
o členka ústřední inventarizace komise MMO; 
o kontaktní osoba pro „Kotlíkové dotace MSK 2016"; 

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 

a inventarizace - pohledávky k přijatým transferům (dotacím); 

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

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

o aktivní spolupráce na akcí „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 - 201 O); 
o spolupráce na akci „Vítání prvňáčků" (201 O); 
o aktivní spolupráce na přípravě projektu „Systém včasné intervence 2009" . 

Specializace: 

tvorba koncepčnlch dokumentů, proJektové rízen l, 
dotační problematika se zaměrením na Regionální 
operačnl program NUTS li Moravskoslezsko 2007 -
2013 a Integrovaný regionáln í operační program 2014+ 

Počet let práce pro město. 9 let 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Ing. Martin DOSTÁL 
Konkrétní pracovní zkušenosti: 

- dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 141,3 mil. Kč 

Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála" Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice -
proplacená dotace: 48,2 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 dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení, Kateřinky - východ - proplacená dotace: 
8,8 mil. Kč; Silnice 1/11, severní obchvat - západní část - DÚR - přiznaná dotace 6,3 mil. Kč; E2 - EPC -
Statutární město Opava - proplacená dotace: 100 tis. Kč; Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava
Pilszcz - Kíetrz - proplacená dotace: 198,8 tis. Kč; Malé Hoštice - splašková kanalizace - proplacená dotace: 
18,517 mil. Kč (2011 ); Opavskem pěšky i na kole skrz louky, pole 1 - proplacená dotace 154 tis. Kč; 
55. Bezručova Opava 2012 - proplacená dotace 350 tis. Kč; 16. ročn ík festivalu „Další břehy" - proplacená 
dotace: 150 tis. Kč; Posílení akceschopnosti JSDH města Opavy pro rok 2012 - proplacená dotace: 
209,7 tis. Kč; Ochranova - úprava parteru okolí - proplacená dotace 6,093 mil. Kč (2013); 17. ročn ík festivalu 
"Další břehy" - proplacená dotace 150 tis. Kč (2013); 56. Bezručova Opava 2013 - proplacená dotace: 
350 tis. Kč (2013); Přeložka silnic Jl/461 a 11/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká) - projektová 
dokumentace - proplacená dotace: 295 tis. Kč (2013); Vnitroblok ul. Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická -
Štefanikova, Opava - proplacená dotace: 13,015 mil. Kč (2013); Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova -
Šrámkova, Opava - proplacená dotace: 10,655 mil. Kč; Posílení akceschopnosti JSDH Statutárn ího města 
Opavy proplacené dotace: 682,100 tis. Kč (2013); Program EFEKT 2013, aktivita E.1 - proplacená dotace: 
224 tis. Kč (2013); Program EFEKT 2013, aktivita E.2 - proplacená dotace: 100 tis. Kč (2013); CAS - JSDH 
Opava-Komárov - přiznaná dotace: 1 mil. Kč (2014); Posílení akceschopnosti JSDH Statutárního města 
Opavy- proplacená dotace: 199,5 tis. Kč (2014); E.1 - Zavedení systematického managementu hospodaření 
energií podle ČSN EN 50001 - proplacená dotace: 250 tis. Kč (2014); 18. ročník festivalu "Další břehy" -
proplacená dotace: 50 tis. Kč (2014); 57. Bezručova Opava - proplacená dotace: 350 tis. Kč (2014); 
ZŠ Kylešovice, Opava - revitalizace - proplacená dotace: 13,5 mil. Kč (2015); Posílení akceschopnosti 
JSDH: 203,4 tis. Kč (2015); MŠ Vaníčkova, Opava - revitalizace - proplacená dotace: 3,971 mil. Kč (2015); 
Zkvalitnění dopravní obslužnosti společnosti MONDELEZ- předpoklad dotace: 14,5 mil. Kč (2015). 

- strategické plánování: 

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

- projektové řízení: 

o vedoucí projektového týmu, který řešil realizaci projektu Cyklostezka č. 55 „Slezská magistrála"; 
o vedoucí projektového týmu, který řeší tvorbu Dopravní koncepce SMO; 

- další aktivity: 

o tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1/57; 
o tajemník dopravní sekce při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje; 
o aktivní spolupráce s Moravskoslezským krajem, Ministerstvem dopravy ČR, Státním fondem dopravní 

infrastruktury a ŘSD ČR ve věci přípravy klíčových dopravních investic v rámci Moravskoslezského kraje 
o administrátor dotačního titulu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"; 

o komunikace a spolupráce se starosty obcí v rámci správního obvodu obcí s rozšířenou působností 
Opava; 

o aktivní spolupráce na Noci otevřených dveří 2009. 

Specializace 

Počet let práce pro město: 

dotačnl problematika se zaměrenrm na nérodní dotační tituly, tvorba 
koncepčních dokumentů se zaměrením na vnrtrnr a vněJš í dopravu 

15 let 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Mgr. Barbora BENL>iKOVA 

Konkrétnl pracovní zkušenosti: 

dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 29, 1 mil. Kč 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy -
přiznaná dotace 2, 1 mil. Kč; Konference k dějinám města - přiznaná dotace 152 tis. Kč; Opava a Ratibo ř 
historická - přiznaná dotace 505 tis. Kč; Opava známá i neznámá - přiznaná dotace 833 tis. Kč; 
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská - proplacená dotace 1,5 mil. Kč; ZŠ Edvarda Beneše, 
Opava - revitalizace - proplacená dotace 20,8 mil. Kč; MŠ Mnišská, Opava - revitalizace - požadovaná 
dotace 2,9 mil. Kč, Podpora osvětových kampaní v Opavě 2016 - požadovaná dotace 142 tis. Kč -
náhradní projekt, Opavská Slezsko - trh moravských a slezských vín - požadovaná dotace 334 tis. Kč -
přiznaná dotace 20 tis. Kč, Aktualizace strategického plánu a řízení rizi k Statutárního města Opavy -
proplacená dotace 1,2 mil. Kč, Podpora standardizace oddělení sociálně - právní ochrany dětí - proplacená 
dotace 1,5 mil Kč, Podpora terénní práce 2015 - proplacená dotace 123 tis. Kč, 

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

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

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

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

internetového prostředí jako podpůrného informačního systému nejen pro začínajíc í 
podnikatele; 2. fáze - tvorba grantového systému pro zač ínající podnikatele) 

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

projednávání - Fórum zdravého města 2015) 
o Aktivní spolupráce na Noci otevrených dveří 2014, 2015; 

o 

o 

o 

Specializace: 

Kontaktní osoba na Kotlíkové dotace MSK 2016; 

Kontaktní osoba sledování indikátorů udržitelného rozvoje města Opavy; 

Manažerka projektu IPRM Kateřinky 

dotační problematika se zaměfenfm na Operačn í program Lidské zdroJe 
a zaměstnanost 

Počet let práce pro město: 3 roky na odboru soc1álnlch věcí MMO, 2,5 roku na odboru rozvoje města 
a strategického plánování 
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Odbor rozvoje města a strategického plánování 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA upa 
Ing. Hana HEINZOVÁ 

Konkrétní pracovnl zkušenosti: 

dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 25,9 mil Kč 

MŠ Malé Hoštice - revitalizace - požadovaná dotace 739 tis Kč; Rozvoj MIG v Opavě 2016 - požadovaná 
dotace - 63 tis. Kč; MŠ Edvarda Beneše, Opava - revitalizace - proplacená dotace 2,55 mil Kč; Zlepšen í stavu 
dopravní infrastruktury a veřejného osvětleni - proplacená dotace 8,97 mil Kč; Zkvalitnění služeb MIG 2015 
proplacená dotace 13 tis. Kč, Městské sady - městský náhon a sedimentační nádrž - proplacená dotace - 11,37 
mil Kč; Rozšíření zeleně na Městském hřbitově v Opavě - proplacená dotace - 2,96 mil Kč 

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

Statutárního města Opavy - oblast životní prostředí (2015- doposud) 

projektové řízení: 
o členka projektových týmů projektů definovaných v části dotačn í management 

další aktivity: 

o inventarizace majetku a transferů odboru; 

o aktivní spolupráce na akci „Noc otevřených dveří" (2009, 2014, 2015); 

Specializace: 
dotační problematika se zaměrenrm na Operační program Zivotní prostredl; 
administrativa odboru 

Poeet let práce pro město. 
2 roky na odděleni rozvoje města Kanceláře pnmátora (odchod na MD), 1,5 roku 
na odboru rozvoJe města a strategického plánováni 

Ing. Jaromir HUDEČEI< - nástup 1. 1. 2016 

Konkrétní pracovní zkušenosti: 

V letech 2007 - 2015 působil na pozici referenta odboru Implementace v rámci úřadu Regionáln í rady MSK 
(Regionální operační program NUTS li Moravskoslezsko 2007-2013) se zaměřením - garant projektů v oblasti 
venkova, měst, liniových staveb a terminálů. 

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

o projektové řízení: 

Specializace: 

člen projektových týmů projektů: 
• MŠ Na Pastvisku - zateplení obvodového pláště - požadovaná dotace 230 tis. Kč; 

• Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích - požadována 
dotace 8, 11 mil. Kč 

dotační problematika se zaměřením na Operačnf program ž.1votnr prostredr, 
Integrovaný' reg1onálnl operační program, zastupce města v rámci mezinárodního 
projektu .RESOL VE • Sustainable mobility and the transition to a low carbon 
reta1lmg economy" a specializace na dopravu 

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

Ing. Barbora RAIDOVÁ- nástup 1. 10. 2015 

Konkrétnl pracovní zkušenosti. 

dotační management: skutečně proplacené dotace ve výši: 24,8 mil. Kč 

MŠ Krnovská, Opava - revitalizace - požadovaná dotace 3, 1 mil. Kč; Rozvoj destinačniho managemetu 
turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015 - přiznaná dotace 1,0 mil. Kč, Oprava pomníku obětem I. a li. 
světové války v Suchých Lazcích - přiznaná dotace 96 tis. Kč, Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově -
proplacená dotace 23,4 mil. Kč, Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko - proplacená dotace 1,4 mil. Kč. 

projektové řízení: 
o členka projektových týmů projektů definovaných v části dotační management 

další aktivity: 

o 
o 

Spetialí:tace: 

Euroregion Silesia - Polsko-Česká hospodářská informační platforma - správa webu - aktuality 
Kontaktní osoba pro Kotlíkové dotace MSK 2016 

dotační problematika se zaměfenrm na Regionální operační program NUTS li 
Moravskoslezsko 2007-2013 s přesahem do Integrovaného regionálního 
programu; specializace na dest1nační management, podporu podnikáni, zeleň 

Počet let práce pro město 0,5 roku na odboru rozvoje města a strategického plánování 

6 Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled projektů 
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