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- č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - (do 10/2016) 
ukončeny uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.  
 
 
 
U části těchto zakázek je již samotná realizace ukončena, nebo stále probíhá plnění smlouvy.  
 
V příloze „Prehled_zakazky_zakon“ jsou uvedeny veřejné zakázky, které byly soutěženy v souladu  
se zákonem, tzn. nad 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky či služby a nad 6 000 000 Kč bez DPH v případě 
stavebních prací. U veřejných zakázek malého rozsahu, tzn. zakázek, které jsou soutěženy mimo režim 
zákona, nejsme schopni podat přesná data, jelikož část těchto veřejných zakázek je soutěžena nebo přímo 
zadána samostatně jednotlivými odbory (nespadá do kompetence oddělení veřejných zakázek)  
a za veřejnou zakázku se touto optikou považují veškeré nákupy v hodnotě vyšší než 0,- Kč. 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ze dne 19. 4. 2016, účinný od 1. 10. 2016) 
 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich 
zadání, 
b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících 
jejich zadání, 
c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 
d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 
e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 
f) informační systém o veřejných zakázkách, 
g) systém kvalifikovaných dodavatelů, 
h) systém certifikovaných dodavatelů, 
i) dozor nad dodržováním tohoto zákona. 

 
Otázka č. 3: 
 
Jaký je celkový finanční rozpočet za rok 2016, včetně DPH v CZK pro Magistrát města Opavy,  
(dále též MMO) u Veřejných zakázek zahájených a ukončených.    
 
Odpověď na otázku č. 3: 
 
V rozpočtu statutárního města Opava na rok 2016 nejsou vždy vyčleněny finanční prostředky na konkrétní 
veřejnou zakázku jmenovitě, ale mnohdy jsou součástí určitého „balíku peněz“, z něhož je financována 
konkrétní veřejná zakázka. Částka, která je určena na veřejnou zakázku je stanovena na základě informací 
o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, informací získaných průzkumem trhu, předběžných 
tržních konzultací nebo jiným vhodným způsobem. Tím je stanovena tzv. předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky. V příloze „Prehled_zakazky_zakon“ jsou uvedeny předpokládané hodnoty těchto veřejných 
zakázek v režimu bez a s DPH. 
 
Celkový objem finančním prostředku na veřejné zakázky zadávané dle zákona je udán částkou převyšující 
60 mil. Kč včetně DPH za daný rok. Současně sdělujeme v návaznosti na odpověď k otázce č. 2,  
že u veřejných zakázek malého rozsahu nejsem schopni vyčíslit přesnou celkovou hodnotu, neboť se jedná 
o stovky malých zakázek v různých finančních hodnotách do stanoveného limitu zákona. 
Dále odkazujeme na veřejně dostupný dokument týkající se rozpočtu města pro rok 2016, který je přístupný 
na veřejné adrese v síti Internet, konkrétně na webových stránkách města www.opava-city.cz. 
 
Otázka č. 4: 
 
Kácení dřevin rostoucích mimo les o ochraně přírody a krajiny, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
Kdo je oprávněn v této věci jednat - specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny.  
Kdy povolení kácení dřevin není potřeba. 
 
Odpověď na otázku č. 4: 
 

- Žádost o povolení kácení dřevin může podat jen vlastník pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný 
uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.  
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- Dřevinou rostoucí mimo les se rozumí veškeré dřeviny rostoucí na jiném druhu pozemku, než který 
je veden v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. 

- Povolení ke kácení dřevin  není potřeba z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo 
při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze 
a z důvodů zdravotních. 
 

- Povolení ke kácení dřevin není dále potřeba nejsou-li tyto součástí významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, a jedná se o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí, nebo o  zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m², nebo pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí  
ve způsobu využití jako plantáž dřevin, nebo pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích  
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

 
- Povolení ke kácení dřevin není potřeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život  

či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.  
 
Otázka č. 5: 
 
VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU 
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat. Jaké doklady musíte mít s sebou. Jaká práva a povinnosti se musí 
splňovat k vyhlášce. Kolik se hradí Správní poplatek. Kolik se hradí Poplatek za vydání rybářského lístku  
s dobou platnosti. Osoby studující rybářství se musejí prokazovat? 
 
Odpověď na otázku č. 5: 
 

- O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec. 
 

- Žadatel k žádosti předloží  občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let 
dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list). K žádosti je nutné 
přiložit: doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který  
je žádáno) vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí 
žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dříve vydaný 
rybářský lístek, u cizinců doklad opravňující jej k lovu v cizině a doklad o zaplacení správního 
poplatku.  

 

- Správní poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok činí 100 Kč, s dobou platnosti  
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce činí 50 Kč, s dobou platnosti 3 roky činí 200 Kč, s dobou platnosti  
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce činí 100 Kč, s dobou platnosti 10 let činí 500 Kč, s dobou platnosti  
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce činí 250 Kč, Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti 30-ti dní, není stanoven. 

 

- Žáci nebo studenti českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou 
rybářství svůj nárok na nižší správní poplatek za vydání rybářského lístku prokazují potvrzením školy 
o studiu. 

 
Otázka č. 6: 
 
Jaké jsou prostorové kapacity parkování a jaký je systém parkování. S označeným symbolem invalidé. 
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Odpověď na otázku č. 6: 
 
Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou musí být vyznačeno 
svislým dopravním značením IP 12 (Vyhrazené parkoviště) doplněné o piktogram osoby na invalidním 
vozíku a vodorovným dopravním značením V 10 f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu 
těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou).  Na místě vyznačeném tímto dopravním značením smí 
zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou.  
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 67, odst. 
8 uvádí, cituji: "Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby  
se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 
 
V souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb na všech vyznačených vnějších a vnitřních odstavných a parkovacích plochách  
a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí 
parkovací plochy: 

 

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání  

21 až 40 2 

41 až 60 3 

61 až 80 4 

81 až 100 5 

101 až 150 6 

151 až 200 7 

201 až 300 8 

301 až 400 9 

401 až 500 10 

501 a více stání 2% vyhrazených stání  

 
Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v příloze č. 2  - Technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství citované vyhlášky. 

 
Otázka č. 7: 
 
Jaký je současný aktuální stav nezaměstnanosti Magistrát města Opavy, (dále též MMO) a jsou nabídky 
práce v regionu. Na jaké pracovní pozice. 
 
Odpověď na otázku č. 7: 
 
Nabídky práce v regionu eviduje Úřad práce Opava. 
 
Kontaktní pracoviště Opava: 

 
Bochenkova 2712/4 
Předměstí 
746 01 Opava 1  
 
Telefon: 950 142 111 
Fax: 950 142 302 
Email: posta.up@op.mpsv.cz 

 
 
Údaj z www stránek úřadu (https://www.uradpraceopava.cz/ ) 
 
Úřad práce Opava vám k dnešnímu dni nabízí 746 volných pracovních míst.  

 
 
 



 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz  
Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14   5 z 7 
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 

Otázka č. 8: 
 
Agenda odbor sociálních věcí. Jaké nabízíte sociální služby. Kdo provozuje a poskytuje sociální 
službu Magistrát města Opavy, (dále též MMO). Pro koho je pečovatelská služba určena. Jaké jsou základní 
činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem o sociálních službách.   
 
Odpověď na otázku č. 8: 
 
Katalog sociálních služeb je na webových stránkách města i s odkazem na poskytovatele, kde najdete taktéž 
základní činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. - 
http://www.opava-city.cz/cs/katalog-socialni-sluzby. 
 
Magistrát města Opavy není sociální služba, ale úřad. Statutární město Opava je zřizovatelem příspěvkové 
organizace Seniorcentrum, která poskytuje i pečovatelskou službu v rozsahu stanoveném v zákonu  
o sociálních službách 108/2006 Sb. 
 
Otázka č. 9: 
 
Město získalo v roce 2017 dotace celkem ve výši cca a kdo městu poskytne za jaké podpory dotace. V jaké 
oblasti budou dotace poskytnuty. Na jaké projekty města budou dotace určeny.  
 
Odpověď na otázku č. 9: 
 
Statutární město Opava předložilo k datu 8. 8. 2017 prostřednictvím odboru rozvoje města a strategického 
plánování 16 žádostí o dotace o celkovém objemu požadované dotace 44,3 mil. Kč. Žádosti o dotaci byl 
předloženy v rámci výzev  vyhlašovaných Moravskoslezským krajem (6 žádostí), Ministerstvem obrany  
(1 žádosti), Státním fondem dopravní infrastruktury (2 žádosti), Ministerstvem vnitra (1 žádost), Fondem 
mikroprojektů Euroregionu Silesia (1 žádost), Ministerstvem životního prostředí (2 žádosti), Integrovaným 
regionálním operačním programem (2 žádosti) a Integrovanou teritoriální investicí Ostravské aglomerace  
(1 žádost).  
 
Podmínky poskytování dotací jsou stanoveny v souladu s vyhlášenými výzva jednotlivých poskytovatelů. 
Výše žádané dotace se pohybuje v rozmezí 80 – 100% celkových způsobilých výdajů projektu. 
 
Bližší informace o jednotlivých výzvách naleznete na odkazech: 
 

- MSK: https://www.msk.cz/cz/verejna sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-
rozvoje-pro-rok-2017-86132/, Individuální účelové dotace MSK 

- Ministerstvo obrany: http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby  
- SFDI: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/  
- Ministerstvo vnitra: http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-

649464.aspx  
- Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia: http://www.euroregion-

silesia.cz/show text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM&open menu=196  
- Ministerstvo životního prostředí: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html  
- IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-

zakladnich-skol-SVL  
- ITI: http://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzva-c-6-na-predkladani-projektovych-zameru-zakladni-skoly  

 
Zaměření žádostí o dotaci: 
 

- Osvětové kampaně v rámci výkonu MA 21 Zdravé město – neinvestiční dotace 
- Oprava hrobky Franze Maximiliana Freiherr Paumgartena na Městském hřbitově v Opavě – 

neinvestiční dotace 
- Bezbariérové zastávky MHD v Opavě 2017 – investiční dotace 
- Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava, úsek Otice-Opava – investiční dotace 
- JSDH Opava - Podvihov, hasičský dopravní automobil – investiční dotace 
- Posílení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy I. – neinvestiční dotace (mzdy) 
- 21. ročník festivalu "Další břehy" 2017 – neinvestiční dotace 
- Posílení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy II. – neinvestiční dotace (mzdy) 
- 60. Bezručova Opava 2017 – neinvestiční dotace 
- Rozvoj služeb MIC v Opavě 2017 – neinvestiční dotace 
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- Obnova slezských center I. – Opava – neinvestiční dotace  
- Odborné učebny ZŠ Otická – stavba (nástavba pro ZŠ) 
- Výsadba nelesní ekostabilizační liniové zeleně - trasa T004 – neinvestiční dotace 
- Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové – stavba (přístavba ZŠ) 
- Obnova remízu u Sv. Anny – neinvestiční dotace 
- Odborné učebny ZŠ Otická – vybavení odborných učeben 

 
K datu 8. 8. 2017 bylo ukončeno hodnocení 10-ti žádostí o dotaci a byly uzavřeny Smlouvy o dotaci  
či vydána Rozhodnutí o celkovém objemu 5,1 mil. Kč. Ostatní žádosti o dotaci jsou v procesu hodnocení. 
 
Statutární město Opava dále k 8. 8. 2017 realizuje projektu spolufinancované z externích zdrojů, na jejichž 
realizaci byly předloženy žádosti o dotaci v minulých letech. Bližší informace o projektech realizovaných 
městem naleznete na adrese www.zdravemestoopava.cz. 
 
Otázka č. 10: 
 
Životní prostředí odpady a hluk ve městě. Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového hospodářství je 
zákon blíže specifikovat právní předpis ve sbírce zákonů o odpadech. O jaký právní předpis se jedná. Jaké 
má město nástroje odpadového hospodářství. Jaké jsou indikátory odpadů. Jaké má město možnosti k 
omezení hlukové zátěže a které využívá. Jaké jsou hlavní nepříznivé účinky hlukové zátěže. Hlukové 
zatížení města, nástroje na ochranu před hlukem, indikátory hluku.  
 

Odpověď na otázku č. 10: 
 
Základní právní předpis na úseku odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Občané se dále řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010.  
 
Nakládání s odpady zajišťuje společnost Technické služby Opava, s. r. o., která provádí svoz komunálního 
odpadu včetně separovaných složek, provozuje třídicí linku a 3 sběrné dvory.  
 
Na zajištění třídění hlavních složek odpadu od občanů (papír, plasty a sklo) se významně podílí společnost 
EKO-KOM, a. s., která je autorizovanou obalovou společností zajišťující zpětný odběr odpadů z obalů. 
Společnost EKO-KOM, a. s., koupila na konci roku 2012 všechny barevné kontejnery v Opavě a současně 
v prosinci 2012 uzavřela se statutárním městem Opava smlouvu o bezplatné výpůjčce barevných kontejnerů 
městem. 
 
Na podobném principu spolupracuje město v rámci zpětného odběru elektrozařízení s kolektivními systémy 
zajišťujícími zpětný odběr jednotlivých skupin elektrozařízení (ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP). Při 
zajišťování sběru použitého textilu město navázalo spolupráci se společnostmi Diakonie Broumov, s. r. o. a 
TextilEco, a. s. a Armáda spásy. 
 
Indikátory odpadů lze nalézt na webu města v sekci odpady: http://www.opava-city.cz/cs/odpady. 
 
K otázce hluku je třeba uvést, že město není orgánem ochrany zdraví, a nezajišťuje dohled a veřejnou 
správu v této oblasti. Tímto orgánem je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Město si je 
však vědomo hlukové zátěže na obyvatelstvo a snaží se řešit tuto problematiku vytěsněním tranzitní 
dopravy, což souvisí s výstavbou obchvatu. Zde jsou již stanoveny termíny dokončení Východní část 
severního obchvatu 2019, západní část severního obchvatu 2022. Výstavba v této fázi však závisí primárně 
na státu a tzn. na státním rozpočtu. Město dále v rámci svých finančních možností postupně provádí také 
opravu vlastních komunikací.  
 

 

Otázka č. 11: 
 
Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou? 
Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je? 
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Odpověď na otázku č. 11: 
 
V přenesené působnosti a v problematice zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů je odvolacím orgánem Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
Otázka č. 12: 
 
Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.-na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se 
zdravotními pojišťovnami pro oblast Opava kraj Moravskoslezský. Kolik se zúčastnilo účastníků výběrového 
řízení. O které zdrav. pojišťov. se jedná pro oblast Opava kraj Moravskoslezský pro jaký konkrétní 
lékařský obor. 
 

Odpověď na otázku č. 12: 
 

Statutární město Opava nemá informace o výběrových řízeních se zdravotními pojišťovnami, tyto informace 
nespadají do kompetencí města. 

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Martina Věntusová 
pověřena řízení odboru kanceláře tajemníka 
Magistrátu města Opavy  
 

Příloha: Prehled_zakazky_zakon - (přehledný přehled veřejných zakázek) 

 
 




