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Hospodářská správa zahrnuje široké spektrum činností zajišťujících nezbytný chod 
úřadu, mezi které mimo jiné patří: 

11 Organizace, komplexní vedení a zabezpečení autoprovozu 
• Organizace a zajišťování nákupů, zajištění služeb, drobné údržby a opravy 

movitých věcí 
• Ekonomická oblast 
• Rozvoz poštovních zásilek 
• Zajištění úklidu a údržby prostor v budovách, kde sídlí zaměstnanci Magistrátu 

města Opavy 
• Zajištění recepce v budově Krnovská 71C 

1. Organizace autoprovozu: 

Vyřizuje a zajišťuje požadavky členů vedení a zaměstnanců MMO pro účely 
služebních cest, převozy materiálů apod. V současné době zahrnuje autopark 17 
osobních automobilů, z toho 6 automobilů je ve správě konkrétních odborů a ostatní 
jsou zajištěna jako auta s řidičem, k rozvozu pošty či k plnění hospodářských úkolů, 
další vozidla jsou přidělena členům vedení města, kteří mají uzavřenou smlouvu, na 
základě které mohou využívat auta také pro soukromé účely, každý měsíc jsou 
předkládána vyúčtování služebních a soukromých cest. Součástí autoparku je i 
automobil zabezpečující přepravu 8 osob a 2 motocykly, které používají zaměstnanci 
HS pro rozvážení pošty. V loňském roce došlo k částečné obnově vozového parku, 
kdy bylo zakoupeno nové vozidlo Škoda Rapid používané řidiči - referenty, převážně 
pro delší trasy a prodáno bylo vozidlo Toyota Avensis. Každoročně zajišťuje školení 
řidičů pro zaměstnance MMO. Školení je zajišťováno ve spolupráci s odborem 
dopravy, jehož zaměstnanci školení odborně zajišťují a to jak z oddělení dopravních 
přestupků, tak dopravně-správních agend. Zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy 
automobilů a kontroluje jejich technický stav, zajišťuje provedení STK a kontrolu 
emisí, garanční a servisní prohlídky. Zabezpečuje komplexní zpracování 
dokumentace související s provozem vozidel (podpisy dohod, školení řidičů, 
zpracování seznamu řidičů-referentů pro závodního lékaře, pravidelné měsíční 
vyúčtování apod.). 



Od roku 2014 je zajišťováno garážování služebních automobilů v garážích v areálu 
na Krnovské ulici. Zabezpečuje zajištění vyúčtování jízd služebními auty členů 
vedení města. V případě havárie či pojistné události služebního vozidla se podílí na 
likvidaci následků nehody a likvidaci škodní či pojistné události ve spolupráci 
s makléřskou společností. Dbá na efektivní a ekonomické využití systému 
autodopravy a hospodárnost provozu. Zaměstnanci mohou použít služební vozidlo 
s řidičem na pracovní cesty k plnění pracovních úkolů jakožto jednání, školení apod. 
Připravuje podklady pro přiznání k silniční dani za statutární město Opava (vč. 
městských částí a jednotek sboru dobrovolných hasičů). 

2. Správa inventáře majetku: 

Zajišťuje nákupy, opravy a údržbu movitého majetku (vybaveni budov a kanceláří 
zaměstnanců MMO), dle požadavků jednotlivých vedoucích odborů. Vede 
komplexní evidenci movitého majetku v systému Ginis, zajišťuje a provádí 
fyzickou inventuru, dokladovou a rozdílovou inventarizaci. Zajišťuje stěhování vč. 
aktualizace orientačního systému v budovách a převody movitého majetku dle 
požadavků jednotlivých odborů. Zajišťuje provedení pravidelných rev1z1 
elektrospotřebičů. Zabezpečuje řádné provedení vyřazování a likvidaci nepotřebného 
či zastaralého majetku. V této oblasti úzce spolupracujeme s Charitou Opava. 
Nepotřebný, ale zachovalý majetek se snažíme nabídnout ostatním organizacím, 
v minulém roce jsme na základě Darovací smlouvy takto darovali nepotřebný movitý 
majetek. Provádí také evidenci historických předmětů - obrazů v budovách MMO. 

3. Ekonomická činnost 
Zabezpečuje vystavování objednávek a uzavírání smluv dle požadavků jednotlivých 
odborů na nákupy jak movitého majetku, tak veškerých tiskopisů, prostředků OOPP, 
kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, veškerých služeb 
nezbytných pro zajištění chodu úřadu (zajištění skartace dokumentů z centrálního 
archívu, skartaci osobních dokladů, stěhování) a následně zajišťuje proplácení faktur 
za zboží a služby. V roce 2015 došlo ke změně poskytovatele telekomunikačních 
služeb - mobilní služby, s čímž je spojeno další snížení nákladů a k zefektivnění 
systému došlo také jednotným nákupem stejných mobilních telefonů pro vedoucí 
odborů. Ve spolupráci s odborem KAB a informatiky byla vytvořena koncepce, která 
zahrnuje zavedení účinného systému správy, přidělování a zabezpečení mobilních 
telefonů a zavedení centralizované správy mobilních zařízení. Byla uskutečněna 
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky čistících a hygienických potřeb pro 
MMO na období dvou let, dále byl elektronickou aukcí vysoutěžen na období dvou let 
dodavatel kancelářských potřeb. U obou zakázek bylo důrazně dbáno také na 
ekologické hledisko, na základě závěrů projektu „Zelené úřadování" . Byla 
administrována veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci nových pojízdných 
regálů do stavební spisovny, která se nachází v areálu Krnovská 71 D. Byl zajištěn 
nákup a instalace závěsných lankových systémů do výloh Městského informačního 
centra pro důstojnou prezentaci města Opavy. Ke snížení nákladů došlo také 
vysoutěžením a uzavřením smlouvy o provádění pravidelných revizí přenosných 
elektrospotřebičů v budovách MMO. Byla schválena a realizována darovací smlouva, 
kterou byla darována jízdní kola dětem v Africe v rámci projektu Kola pro Afriku. Tato 
kola byla v evidenci ztrát a nálezů a po zákonné lhůtě přešla do vlastnictví města 
Opavy. 



Zaměstnanci oddělení hospodářské správy realrzovali vereJnou zakázku malého 
rozsahu na nákup nových židlí do reprezentativního prostoru Obřadní síně Knihovny 
Petra Bezruče. Podílí se na zajištěni a konání voleb, v roce 2015 proběhly nové 
volby v obci Mladecko, kde jsme byli registračním úřadem. 
Sestavuje návrh, dle požadavků a potřeb jednotlivých odborů, rozpočtu a následnou 
průběžnou kontrolu čerpání položek potřebných k zajištění chodu MMO, paragraf 
6171 činnost místní správy, tak paragraf 6112 zastupitelstva obcí. Vede evidenci 
literatury a předplatné časopisů (přihlášení, odhlášení). Zajišťuje evidenci a 
zhotovení razítek, vizitek. Zodpovídá za technické zajištění zasedacích místností pro 
zasedání ZMO, RMO, jednání, společenských událostí. 
Dle požadavku odboru kanceláře primátora se spolupodílí na zajištění pietních a 
slavnostních akcí (zajištění vlajek, stojanu na květiny atd.) 
Příprava materiálů pro zasedání Rady města. Zpracování a administrace 
dokumentace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Evidence a likvidace 
faktur, zavádění smluv do systému Ginis. Vedení evidence náhrady škod a 
vyúčtování soukromých jízd členů vedení města v systému Vera. Vystavování 
pokladních dokladů. Zajištění objednávek stravenek pro zaměstnance MMO. 

4. Rozvoz poštovních zásilek: 

Zajišťují převoz vnitřní pošty mezi pracovištěm Krnovská a Horní náměstí. Rozvoz 
poštovních zásilek dle požadavků odboru vnitřních věcí, organizacím a firmám na 
území SMO (např. Technické služby, SBD Rozvoj, Ostroj, Slezská nemocnice atd.). 
Každý pracovní den zajišťují vyzvednutí poštovní zásilek z hlavní pošty a 
v odpoledních hodinách odvoz vypravených poštovních zásilek na hlavní poštu. 
Rozvoz materiálů RMO a ZMO pro členy finančního výboru, starosty MČ. Agendu 
zajišťují 2 pracovníci oddělení hospodářské správy. 

5. Zajištění úklidu a údržby prostor v budovách, kde sídlí zaměstnanci MMO: 

Komplexně zabezpečuje úklid a drobnou údržbu prostor MMO. Úklid zajišťuje 12 
pracovníků oddělení hospodářské správy. Údržbu zajišťuje 1 pracovník. 

6. Pracoviště recepce Krnovská: 

Zabezpečuje pomoc občanům při orientaci a pohybu v areálu na Krnovské ul., 
obsluhu EZS, příjem podání. 

Asistentka KTAJ zabezpečuje agendu válečných hrobů a pietních míst: 
Kontrola výkonů přenesené působnosti ve správním obvodu ORP Opava 
včetně fyzických kontrol válečných hrobů a pietních míst a zahrnující také 
metodickou činnost. 
V ORP Opava se nachází 226 válečných hrobů a pietních míst - 187 u obcí a 
39 náleží k městu Opava 
Na základě kontrol dochází k aktualizaci (doplnění) údajů o válečných hrobech 
a padlých v „Centrální evidenci válečných hrobů", kterou spravuje Ministerstvo 
obrany. V rámci místních šetření dochází ke kontrole válečných hrobů 



s uvedením nutnosti opravy či běžné údržby samotného pietního místa či 
nejbližšího okolí, tak, aby bylo vytvořeno důstojné prostředí. 
Realizace a přezkum včetně místního šetření u všech žádostí týkajících se 
přemístění a změny stavu (oprav) válečných hrobů a pietních míst a zajištění 
předložení kompletních materiálů s návrhem na řešení na Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. Každoroční účast na poradě KÚ MSK s pracovníky 
ORP zajišťující agendu péče o válečné hroby a pietní místa. 
Byla zpracována a odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo obrany na opravu 
válečného hrobu, který se nachází v městské části Suché Lazce, v případě 
přidělení dotace realizace proběhne v průběhu roku 2016 

V roce 2015 byly realizovány následující úpravy: 

•v prosinci 2015 byla započata oprava hrobu německých vojáků na Městském 
hřbitově v Opavě - obnova písma + vyčištění pamětních desek, ležících na 
zemi - oprava bude dokončena na jaře 2016. 

• na Městském hřbitově v Opavě proběhla za účasti zástupců Ruského 
velvyslanectví v ČR výměna dvou pamětních destiček se jmény u 
hromadného válečného hrobu RA, na žádost pana Dmitryho Vaňkova. 

• na Městském hřbitově v Opavě byla u hromadného hrobu vojáků z 1. světové 
války, tzv. pohrouženého meče položena pamětní deska na památku pana 
Antona Jakopiče, za účasti jeho rodiny ze Slovinska. 

•statutární město Opava převzalo do vlastnictví hrob setníka Paumgartena, 
nacházející se na Městském hřbitově v Opavě. 

•v obci Skrochovice byla přemístěna pamětní deska věnovaná umučeným 
polským občanům z bývalého areálu koncentračního tábora na budovu 
hasičské zbrojnice. 

Personální a mzdové oddělení 
Pracovnice personálního a mzdového oddělení po celý rok 2015 zajišťovaly 
personální a mzdovou činnost jak pro všechny zaměstnance SMO zařazené do 
Magistrátu města Opavy, Městské policie Opava i do jednotlivých městských částí, 
tak pro členy zastupitelstva města, včetně komisí a výborů, členy zastupitelstev 
všech městských částí včetně výborů a pro všechny zaměstnance pracující na 
dohody. Prováděly přihlašování a odhlašování do registru pojištěnců a na zdravotní 
pojišťovny včetně hrazení zákonného pojištění a vyřizování odškodnění pracovních 
úrazů s pojišťovnou. Uzavíraly dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení 
práce a zajišťovaly jejich vyplácení. Prováděly roční zúčtování daně pro jednotlivé 
zaměstnance, zpracovaly mzdové listy a evidenční listy pro všechny zaměstnance a 
zastupitelé včetně zaměstnanců pracujících na dohody. Vyřizovaly refundace členů 
zastupitelstva a členů výborů a komisí. Prováděly rozúčtování mzdových nákladů na 
jednotlivé projekty hrazené z dotací (tyto vyžadují vedení samostatného účetnictví, 
což je velice obtížné a časově náročné, u některých dotací se podmínky pro 
rozúčtování měnily během tohoto roku několikrát). Zajišťovaly komplexní správu 
sociálního fondu včetně vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv jak s odbory 
MMO, tak s odbory MPOL. Zabezpečovaly závodní preventivní péči pro 
zaměstnance - preventivní prohlídky pro stávající, vstupní prohlídky pro nové 



zaměstnance, popř. výstupní prohlídky, včetně provedení úhrad. Po celý rok 
zabezpečovaly vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků i zajišťovaly vzdělávání dle zákoníku práce tak, aby 
všichni zaměstnanci byli včas seznámení se všemi změnami předpisů a zákonů 
vztahujících se k jejich práci. Zajišťovaly veškerou administrativu kolem výběrových 
řízení a organizovaly výběrová řízení v rámci magistrátu, vypomáhaly u výběrových 
řízení v příspěvkových organizacích. Zpracovávaly, popř. revidovaly vnitřní předpisy 
z personální a mzdové oblasti, zpracovávaly a prováděly organizační změny včetně 
přípravy materiálů na schválení do RMO. Průběžně vystavovaly či vyměňovaly 
služební průkazy a vedly evidenci těchto služebních průkazů. Prováděly výpočet 
nároku na dovolenou a sledovaly čerpání dovolené, kontrolovaly pravidelně 
docházku všech zaměstnanců a prováděly další úkoly, které vyplynuly z požadavků 
vedení města. Zajišťovaly zaměstnance na veřejně prospěšné práce pro městské 
části a prováděly veškerou agendu s tím spojenou, tj. personální a mzdovou agendu 
včetně zajišťování spousty exekučních příkazů, zajišťování smluv a následného 
vyúčtování s Úřadem práce v Opavě. Vystavovaly průběžně na žádost současných i 
bývalých zaměstnanců potvrzení o zaměstnání a o příjmech. Tatáž potvrzení 
vystavovaly i na požádání bývalým zaměstnancům organizací, které v minulosti 
patřily pod SMO nebo Okresní úřad Opava a jejichž spisy jsou uloženy v archivu 
města. Zpracovávaly rovněž dle požadavků soudů a ČSSZ podklady pro tyto 
instituce a dále výkazy pro český statistický úřad. Pro Ministerstvo financí ČR 2x 
ročně zpracovávali šetření „Informační systém o platech". Během celého roku rovněž 
pracovnice tohoto oddělení zajišťovaly bezplatné praxe pro studenty středních a 
vysokých škol na MMO. 

Oddělení havarijního a krizového řízení: 

Oblast krizového plánování a řízení: v roce 2015 oddělení havarijního a krizového 
řízení zabezpečovalo komplexní plnění úkolů při zajišťování připravenosti správního 
obvodu ORP Opava při řešení krizových situací. Po celý rok probíhala spolupráce 
s HZS MSK ÚO Opava při zkvalitnění, doplňování a aktualizaci krizového plánu ORP 
Opava. Oddělení připravovalo podklady pro jednání Bezpečnostní rady města Opavy 
(BR) včetně zabezpečení plnění úkolů vyplývající z jednání. Vedoucí oddělení 
zastává funkci tajemníka BR a krizového štábu. Oddělení dále koordinovalo 
spolupráci města se složkami IZS a dalšími subjekty podílející se na řešení krizových 
stavů a mimořádných událostí. 

Přehled událostí v roce 2015: 
- celkem 7 MU většího rozsahu 
- BR SMO zasedala 17.6.2015; 30. 11 . 2015 

1) 12. 1. 2015-technická pomoc, Opava-Kateřinky 
2) 12. 1. 2015 - nález podezřelého předmětu (batoh) v bance na Náměstí 
osvoboditelů v Opavě 
3) 23. 3. 2015 - nález letecké pumy z 2. světové války při výkopových pracích na ul. 
Hálková, Opava - Kateřinky" ,,Zabezpečení ochrany obyvatelstva" při mimořádné 
události. Evakuace cca 1000 obyvatel (70 na evakuační centrum K 71 D) 
4) 15. 4. 2015 - anonymní e-mail, HROZBA NVZ (nástražného výbušného zařízení) 
v ZŠ Mařádkova, Opava. Evakuace 280 žáků a personálu ze ZŠ Mařádkova a 160 
žáků a personálu ZŠ Krnovská (součást ZŠ Mařádkova). 



5) 21 . 6. 2015 - únik nebezpečných látek do ovzduší (čpavek, čokoládovny 
Mondelez, Opava Vávrovice) 
6) 20. - 21.7.2015 - rozsáhlý požár lesa u obce Mikolajice 
7) 23. 7. 2015 -výbuch v bytě na ul. Pekařská v Opavě 

Oddělení havarijního a krizového řízení dále zabezpečovalo: 
> Servis záložního zdroje elektrické energie (areál MMO Krnovská 71A, B, C, D, 

Opava); 
~ Opatření k ochraně obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití); 
> Školení povodňové komise a stálé pracovní skupiny krizového štábu Opava 

v roce 2015, (30. 4. 2015, včetně svolání prostřednictvím systému AMOS) ; 
> Soutěž JSDH SMO „O putovní pohár primátora města Opavy" dne 23. 5. 2015 

na hřišti v bývalých Dukelských kasárnách v Opavě s účasti polské OSP 
Racibórz Sudol; 

> Účast na soutěži „O putovní pohár prezidenta města Raciborz" společně 
s JSDH Opava Komárov dne 30.5.2015 v Raciborzu Markowicach. 

> Nákup dopravního automobilu pro JSDH Vlaštovičky včetně doplnění 
výstražných zařízení a označení dle vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a 
činnosti JPO a vyhlášky 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární 
techniky, dopravní automobil byl předán na soutěži JSDH SMO dne 23. 5. 
2015; 

> Zabezpečení převodu zánovní cisternové automobilové stříkačky CAS Atego 
v hodnotě 5,5 mil Kč od HZS MSK k JSDH Opava Komárov; 

~ Smluvní podmínkou byl převod stávající CAS Liaz 101 860 CAS K 25- L 101 od 
JSDH Opava Komárov do Velkých Heraltic. 

> Zabezpečení revizí a inventarizace příslušenství projektu CHEMON Chemický 
monitoring, který je udržitelný po dobu 5-ti let tj. do roku 2019; 

> Organizace a provedení školení starostů správního obvodu ORP Opava dne 
19.3.2016 v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva; 

> Kontroly 4 obcí ve správním obvodu ORP Opava v oblasti krizového řízení ve 
smyslu§ 33, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů v platném znění (krizového zákona) s odkazem na ustanovení § 9 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů 

> Implementace zásad použití zajišťovacího fondu do praxe, dle§ 25, písm. a, 
zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení. (účelová rezerva na řešení 
krizových situací a odstraňování následků, schváleno ZMO dne 23.6.2014, č. 
usnesení 534/24 ZM 14), výše účelové rezervy k 3.3.2016 je s pravidelným 
navýšením v roce 2016 100.000 Kč společně se zůstatkem účelové rezervy, 
kterou disponuje oddělení ve svém rozpočtu 1.200.155,86 Kč. V roce 2015 
bylo na krizové situace vynaloženo celkem 5.514 Kč. 

Oddělení BHKR komplexně zodpovídá za chod evakuačního centra SMO, kde v roce 
2015 byl doplněn v kuchyňce dřez na umývání nádobí a elektrický sporák. Dále 
oddělení BHKR provádí inventarizaci majetku oddělení a majetku jednotek SDH 
Opava Kylešovice a Kateřinky. 

Kontrolní činnost v oblasti krizového řízení: 

- 9. 6. 2015 proběhla kontrola ze strany Ků MSK v oblasti IZS, hospodářských 
opatření pro krizové stavy a plánování obrany státu s vyhodnocením výtečně; 

• 14. 10. 2015 proběhla kontrola ze strany HZS MSK v oblasti dodržování 
krizového zákona s vyhodnocením výtečně 



Kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

- 7. - 9. 12. 2015 provedlo oddělení BHKR komplexní kontrolu Magistrátu 
města Opavy (dále jen MMO) a Městské policie Opava (dále jen MPOL) 
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany; 

- 7. 12. 2015 byla provedena svazovým inspektorem odborových svazů státních 
orgánů a organizací komplexní kontrola v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany u MMO a MPOL s výsledkem nebyly zjištěny závažné nedostatky. 
(doplnění piktogramů na dveře kde jsou umístěny lékárničky a doporučení 
rekonstrukce pánských sprch u strážníků MPOL. 

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS): oddělení 
BHKŘ zpracovávalo a zabezpečovalo průběžnou aktualizaci dokumentace pro 
HOPKS, plán nezbytných dodávek, plnilo úkoly uložené KÚ MSK k zajištění 
nezbytných dodávek, obsluhovalo informační a komunikační systémy ARGIS a 
KRIZKOM a upřesňovalo s HZS MSK výběr dodavatelů ve správním obvodu ORP 
pro systém „ Nezbytné dodávky". 

Oblast plánování na obranu státu: oddělení BHKŘ obsluhovalo informační systém 
národní systému reakce na krize (dále jen NSRK). V souvislosti s metodickými 
pokyny pro NSRK. Oddělení aktualizovalo katalogové listy v počtu cca 11 O krizových 
opatření. Dále proběhla aktualizace operační přípravy státního území (dále jen 
OPSU). Spolupracovalo s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava (dále jen KW) 
při zpracování a aktualizaci dokumentace jako jsou například heliporty apod. Byla 
aktualizována dokumentace pro případné odvodní řízení. S KW Ostrava byl 
aktualizován dokument „Součinnostní dohovor".. Průběžně je aktualizován dokument 
,,Zprošťování výkonu mimořádné vojenské služby". 

Oblast ochrany před povodněmi: oddělení BHKŘ komunikuje s Povodím Odry s. p. 
v oblasti ochrany před povodněmi a aktualizaci digitálního povodňového plánu (dále 
dPP) ORP Opava, který byl spolufinancován z operačního programu „životní 
prostředí" pod gescí Povodí Odry. Oddělení vydalo stanoviska ke stavbám z hlediska 
souladu povodňového plánu s dPP ORP Opava. Oddělení komplexně řeší oblast 
ochrany před povodněmi a provádí aktualizace členů povodňových komisí města a 
ORP Opava. 

Oblast požární ochrany: oddělení BHKŘ zabezpečovalo požární ochranu na všech 
pracovištích MMO a MPOL, provádělo kontroly plnění úkolů v této oblasti a zároveň 
provádělo kontroly budov z hlediska začlenění podle vykonávaných činností, které 
stanovuje zákon o požární ochraně. Oddělení aktualizovalo e-learningové školení 
zaměstnanců MMO a MPOL. Zabezpečovalo v měsíci říjnu školení preventivních 
požárních hlídek. Zpracovávalo a aktualizovalo dokumentaci na pracovištích. 
Koordinovalo provádění kontrol přenosných hasících přístrojů, požárních vodovodů, 
požárních uzávěrů, nouzových osvětlení, bezpečnostních značení a požárně 
bezpečnostních zařízení jalo je elektronická požární signalizace (dále jen EPS) 
v objektech MMO a MPOL. Na základě zpracované dokumentace zdolávání požáru 
(dále jen DZP) zabezpečovalo oddělení ve dnech 9. a 1 O. 11. 2015 organizaci a 
vyhlášení cvičných požárních poplachů v objektech, kde jsou složité podmínky pro 
zásah jako jsou budovy Horní náměstí 69 (Hláska) a Krnovská 71C, včetně 
komunikace s HZS. 



Oblast bezpečnosti práce: oddělení BHKŘ koordinovalo a zajišťovalo oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích MMO a z části MPOL. 
Zabezpečovalo očkování zaměstnanců, kontrolovalo v rámci roční prověrky 
dodržování obecně závazné legislativy v objektech a na pracovištích MMO a MPOL. 
Zajišťovalo odesílání záznamů o úrazu - hlášení změn oblastnímu inspektorátu 
práce, pracoviště Ostrava (dále jen OIP). V roce 2015 nebyly u MMO a MPOL 
evidovány žádné úrazy s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny. 
Provádělo kontrolu a odstraňování závad z roční prověrky BOZP 2014 a ve 
spolupráci s lékařem poskytující pracovnělékařské služby provedlo kontrolu pracovišť 
MMO a MPOL. Bylo zajištěno školení o poskytování první pomoci vedoucích 
zaměstnanců. Koordinovalo nákup vybavení lékárniček. 

Oblast jednotek SDH SMO: oddělení BHKŘ zabezpečovalo evidenci jednotek SDH 
SMO, zejména JSDH Kylešovice a Kateřinky. Podílelo se na kontrolách jednotek ze 
strany HZS MSK. Projednávalo a zabezpečovalo požadavky na materiál, technické a 
finanční zabezpečení, zabezpečovalo školení velitelů a členů jednotek. Vede 
potřebnou dokumentaci a zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH Kylešovice a 
Kateřinky. Zabezpečovalo dle požadavků jednotek nákup materiálního vybavení 
z dotací KŮ MSK určené na akceschopnost ve výši 33.400 Kč. Koordinovalo 
rozdělení dotací ve výši 170.000 Kč, které šly na odměny dobrovolných hasičů 
jednotky SDH Opava Kylešovice, kteří mají uzavřeny dohody o provedení práce. 
Koordinuje koncepci na obnovu techniky u všech jednotek SDH SMO. Provádělo 
inventarizace majetku JSDH Kylešovice a Kateřinky. V rámci cvičení JSDH SMO se 
podílelo na cvičení v rámci Česko - Polské příhraniční spolupráce a organizovalo 
soutěž jednotek SDH SMO „O putovní pohár primátora města". 

Oddělení veřejných zakázek 
Věcné a organizační zajištění veřejných zakázek vyhlašovaných SMO dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a veřejných zakázek 
malého rozsahu dle Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. Celkem oddělení v minulém roce administrovalo 9 zakázek malého 
rozsahu, v rámci zákona pak 13 zakázek v otevřeném či zjednodušeném podlimitním 
řízení a 13 dodatků formou jednacího řízení bez uveřejnění. 
Všechny veřejné zakázky, které byly vysoutěženy a proplaceny v rámci dotací, byly 
připraveny ke kontrolám poskytovateli dotací. Oddělení rovněž připravovalo 
a spolupracovalo při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s jednotlivými 
odbory MMO, městskými příspěvkovými organizacemi, s městskými částmi - Malé 
Hoštice a Komárov, obcí Stěbořice, Technickými službami města Opavy a 
s Dopravním podnikem města Opavy. Byla zajišťována metodická pomoc odborům 
MMO při administraci zakázek malého rozsahu v kompetenci odborů dle zadávacího 
řádu. Dále oddělení plnilo úkoly svěřené vedením města vyplývající z působnosti 
oddělení (metodická činnost apod.). 
Jako každý rok se pracovníci oddělení účastnili školení se zaměřením k problematice 
veřejných zakázek. 



KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2015: 

Oddělení hospodářské správy 

Oddělení hospodářské správy hospodařilo v roce 2015 s upraveným rozpočtem ve 
výši cca 11 mil. Kč, po celý rok jsme využívali finanční prostředky maximálně 
efektivně a úsporně. Skutečnost čerpání rozpočtu za ORJ 0191 byla 61,86 %. 
Neustále se snažíme jednat maximálně hospodárně a efektivně snižovat náklady na 
provoz magistrátu. Z rozpočtu hospodářské správy ORJ 0191 jsou hrazeny náklady 
jak na zajištění běžného provozu magistrátu - ODPA 6171, náklady na činnosti 
zastupitelů - ODPA 6112, stravenky, kancelářské potřeby , opravy a údržba 
válečných hrobů a pietních míst, náklady na zabezpečení autoprovozu, náklady na 
cestovné. V loňském roce došlo ke snížení mimo jiné nákladů za telekomunikační 
služby - mobilní Jinky, kdy již v roce předchozím došlo ke snížení nákladů za volání 
z pevných linek z důvodu přechodu k novému operátorovi. Do finančního vypořádání 
byly zahrnuty nákupy a služby, které byly objednány a nasmlouvány v roce 2015 a 
realizovány v roce následujícím. Efektivním způsobem hospodaření se nám podařilo 
ušetřit a do rozpočtu vrátit necelé 4 mil. korun. Z rozpočtu oddělení hospodářské 
správy byl hrazen nákup 100 ks židlí do reprezentativního prostoru Obřadní síně 
Knihovny Petra Bezruče. Z finančních prostředků jsou hrazeny výše uvedené činnosti 
a služby zabezpečující plynulý, nezbytný chod úřadu. 

Personální a mzdové oddělení 

Pracovnice personálního a mzdového oddělení hospodařily v roce 2015 s rozpočtem 
ve výši přes 149 mil. Kč. Snahou bylo využívat finanční prostředky dané rozpočtem 
maximálně hospodárně. U žádné z obhospodařovaných položek nepřekročily 
stanovený rozpočet. Do finančního vypořádání byla zahrnuta kromě akcí, které byly 
nasmlouvané nebo objednané v roce 2015, ale jejichž realizace přešla do letošního 
roku, také částka, která se týká platů včetně pojistného za měsíc prosinec části 
sociálních pracovníků, na které se vztahuje nově obdržená dotace (účelové 
prostředky, které nelze čerpat jiným způsobem) a částka na odměny zastupitelů (v 
souvislosti se změnami ve vedení). 

Důvody šetření platů zaměstnanců 
Na platech zaměstnanců včetně odvodů jsme ušetřili a vrátili do rozpočtu nemalou 
část finančních prostředků, a to jednak vzhledem k obdržené nenárokové dotaci na 
sociální pracovníky, s kterou nebylo dopředu počítáno, a jednak v souvislosti 
s dalšími důvody (zákonná povinnost výběrových řízení, při nichž většinou nástup 
nového zaměstnance ihned nenavazuje na výstup původního - prodleva v placení; 
zvýšená nemocnost v průběhu roku, při níž je zastupujícím zaměstnancům formou 
odměny vyplacena pouze část takto ušetřených finančních prostředků; poskytování 
neplaceného volna) a maximální snahou o šetření finančních prostředků na platy 
během celého roku. 

Důvody šetření ostatních osobních výdajů: 

V maximální možné míře využívání dohod o provedení práce do 10.000,- Kč (tzn. 
bez odvodů soc. a zdrav. pojištění) a využívání dohod pouze v nezbytně nutných 
případech. 



Důvody šetření sociálního fondu 
U sociálního fondu nelze dopředu přesně spočítat náklady na stravenky, a to proto, 
že se zaměstnancům vyplácí stravenka pouze za každý odpracovaný den, resp. 
pokud jsou odpracovány v daném dni alespoň 3 hodiny. Tzn., že v případě jakékoli 
nepřítomnosti (nemoc, OČR, indispoziční volno, neplacené volno, ... ) nemá 
zaměstnanec nárok na stravenku. Příspěvek na stravování se rovněž neposkytuje, 
pokud náleží stravné podle zvláštních předpisů (služební cesty apod.) Toto se týká i 
uvolněných zastupitelů. 

Rovněž odměny se počítají dopředu na všechny zaměstnance, kteří v daném roce 
dosáhnou věku pro nárok na starobní důchod a ne všichni pak pracovní poměr 
skutečně ukončí, což se většinou prokáže až po ukončení příslušného kalendářního 
roku, kdy už je rozpočet pro další rok stanoven. Rovněž jsme v uplynulém roce 
pouze jednou vypláceli sociální výpomoc z důvodu úmrtí blízkého rodinného 
příslušníka. S obojím je spojeno i nižší čerpání sociálního a zdravotního pojištění. 

Oddělení havarijního a krizového řízení 

Oblast krizového řízení: oddělení BHKR zakoupilo 4 ks vysoušečů zdiva MASTER 
OH 752, 1 ks topidla MASTER, 20 ks flaušových dek z důvodu vytápění tělocvičen 
k rychlému použití k ubytování evakuovaných obyvatel v celkové hodnotě 94.840 Kč. 
Dále na základě rozhodnutí vedení města zakoupilo 2 ks defibrilátorů a 2 ks 
záchranářských kufrů v celkové hodnotě 66.627 Kč. 

Akceschopnost jednotek SDH SMO: finanční prostředky byly čerpány především na 
provoz jednotek SDH Kylešovice a Kateřinky. Částečně na dovybavení ochrannými 
pomůckami a nákup dopravního automobilu. Rozpis vynaložených prostředků 
oddělení BHKR, dotace apod. Byl zakoupen dopravní automobil Ford Tranzit -
Custom pro JSDH Vlaštovičky. 

PLATY JSDH Opava Kvlešovice, JPO 11/1 s předurčením na DN (dohody o prove dení práce) 

NÁZEV ČINNOSTI 

Celkem 

DOTACE 2015 Z KÚ MSK a HZS MSK 

Dotace 

DARY KÚ MSK 2015 

Druh majetku 

Hydraulické vvprošťovacf zařízení 

Mobilní zástěna 

Detekční ořístroi 

Kanalizační rychloucpávka 

Tiaková láhev 

CELKEM 

2015 Kvlešovice 
rozpočet 

644 200,00 

120.000,- na platy 
50.000,- na platy 

čerpáno 

562.696 

33.400,- na akceschopnost jednotek SDH SMO 

Počet ks Cena v Kč s DPH 

1 464.422,20 

1 20.000 

1 19.989,20 

1 13.781,90 

2 10.406,00 

539.005,30 

JSDH 

Kylešovice 

Kvlešovice 

Komárov 

Komárov 

Komárov 



Přehled o čerpání rozpočtu města na JSDH v roce 2015 
(JSDH Opava Kylešovice, JSDH Opava Kateřinky) 

NÁZEV ČINNOSTI rozpočet 

Ostatní platy (refundace mezd) 10.000,00 

Ostatní povinné pojistné 4 000,00 

Potraviny 3 000,00 

Ochranné pomůcky 168 000,00 

DDHM 20 000,00 

Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 

PHM 95 000,00 

Služby telek. a radiok. (Kyleš+Kat) 20 000,00 

Služby školení a vzdělávání 20 000,00 

Nákup ostatních služeb 20 000,00 

Opravy a udržováni 50 000,00 

Programové vybaveni (KPO 6) 8 000,00 

Pronájem polygonu UHŠ o 
Celkem 438.000 

Dopravní prostředky (Vlaštovičky) 550 000,00 

2015 

čerpáno 

Kylešovice Kateřinky 

1.623,00 o 
553,00 o 
957,00 o 

137.644,32 44.010 

59.332,20 36.951 

7.379,48 6.025 

45.279,59 9.743,60 

11580.36 

1.831,00 o 
12.000,00 4.622 

66.333,79 3.541 

5.880,00 

1.150,00 o 
342.813,56 113.622,78 

Poznámka: Součet hodnoty Kylešovic a Kateřinek je 456.436,34 Kč což je z důvodu přijmu JSDH 
Opava Kylešovice za zásah při dopravních nehodách od pojišťoven. 

t h. . ·t - ta ou ez o DU ovm DO ar prima ora mes 

Název Rozpočet 2015 čerpáno 2015 

Kamera+ DVD 6.000 6.000 
Pohoštění 30.000 14.644 

Dary 8.000 6.956 

Výhry 100.000 100.000 

Materiál o 712 

Pojištění o 350 

Zápůjčka EC o 4.913 

PHM o 708 

Celkem 144.000 134.283 

Humanitární materiál pro případ krizových situací: finanční prostředky byly 
čerpány především na nákup vysoušečů a topidla. 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a servisu 
záložního zdroje: finanční prostředky byly čerpány zejména na pravidelné kontroly 
v oblasti PO týkající se ročních kontrol přenosných hasicích přístrojů a požárních 
vodovodů, drobné služby jako je konzultační služby v oblasti BOZP, provedení roční 



prověrky BOZP, servis záložního zdroje apod. v celkové výši 120.896,90 Kč. Na 
očkování se vyčerpalo celkem 67.910 Kč. 

Závěr: 

Oddělení BHKŘ hospodařilo v roce 2015 s upraveným rozpočtem ve výši 1.298 tis. 
Kč, po celý rok jsme využívali finanční prostředky maximálně efektivně a úsporně. 
Skutečnost čerpání rozpočtu za ORJ 0193 činí 72,03 %. Na žádné rozpočtové 
položce nebyla překročena schválená finanční částka. V rámci finančního vypořádání 
jsme nárokovali částku 173.112,94 Kč. 

Oddělení veřejných zakázek 

Položka 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 
Tato položka byla čerpána na konzultační a poradenskou činnost k veřejným 
zakázkám. 

Položka 5169 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
Tato položka byla čerpána na proplacení povinných poplatků za uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek (informační systém o zadávání veřejných zakázek). 

Položka 5175 - pohoštění 
Tato položka byla čerpána na pohoštění pro členy a hosty hodnotících komisí. 

Do finančního vypořádání nebyly nárokovány žádné finanční prostředky.:. 

~~~ ~JL"n~ 
Zpracoval(a): Ing. Martina Věntusová 
Funkce: pověřena řízením Kanceláře tajemníka 
Dne: 6. 4. 2016 


