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ČINNOST ODBORU V ROCE 2015: 
Odbor zajišťoval přípravu a realizaci investičních akcí města a jeho příspěvkových 
organizací. Mezi významnější akce patřily např.: 

Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum 
Rekonstrukce ul. Gudrichovy 
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov - I. etapa 
Demolice objektu MZ 
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení 
Park sv. Hedviky 
SFC - víceúčelová hala a hřiště 
ZŠ Komárov - tělocvična 
Rekonstrukce křižovatky v Komárově 
MŠ Edvarda Beneše (zateplení+ výměna oken) 
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) 
MŠ Vaníčkova (zateplení+ výměna oken) 
MŠMnišská 
ZŠ Kylešovice - U Hřiště (zateplení + výměna oken) 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015: 
V rámci akce Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Stezky pro chodce a cyklisty v Opavě 
- Komárově (I. etapa) byla vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka finančních prostředků 
do doby odstranění závad nebránících užívání staveb. Předpoklad odstranění je duben -
květen 2016. U akce Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově zároveň dochází 
dle rozhodnutí vedení ze dne 16.06.2015 k využití zbývajících finančních prostředků 

na realizaci II. etapy, která proběhne v průběhu roku 2016. Akce Podvihov - obecní úřad 
a hasičská zbrojnice bude realizována až v roce 2016, jelikož na realizaci této stavby byla 
přislíbena Moravskoslezským krajem dotace na stavební objekt hasičské zbrojnice. 
Další část nevyužitých rozpočtových prostředků z roku 2015 se vztahuje na pozáruční péči 
nových sadových úprav u jednotlivých akcí, která je zajišťována cca 3 roky od dokončení 
stavby (Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova, Park sv. Hedviky). To se týká i akcí 
z předešlých let, u kterých pozárnční péče SÚ ještě pokračuje (Parter Ochranova, Městské 
sady, vnitrobloky v Kateřinkách, Ochranná zeleň, Městské sady - městský náhon). 
Zároveň nebyly využity veškeré rozpočtové prostředky na vypracování projektových 
dokumentací, které byly zadány v roce 2015 s finančním plněním v roce 2016, popř. se jedná 
o autorské dozory, které byly součástí smluv na zhotovení projektové dokumentace 
v předešlých letech a doposud nebyly zrealizovány. 
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