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Zápis č. 36 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014  
 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, Ing. Perutka, Ing. Ježek, 

Ing. Ponechalová, Ing. Pospíšil, Bc. Dubský 
 
Omluveni: p. Smrž, p. Dvořák st. 
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Ing. Weiserová, p. Prejda 
 
Výbor se sešel na svém 36. zasedání. Tajemník výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  
 
Program: 

 

1. Obecně závazná vyhláška – poplatek odpady 
 

Návrh samostatného systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady představil přítomným pan 
Prejda. Vyčíslil předpokládaný dopad na rozpočet, přesná čísla ukáže až samotná praxe.  

Do systému nakládání s bioodpady bude vstupovat odpad z městské zeleně (tráva, ořezy keřů 
a stromů, listí a ostatní bioodpady) - bude shromažďován do kontejnerů o objemu 20 m3 a následně 
svážen dle stanoveného svozového kalendáře do Kompostárny Jesenicka (v areálu skládky odpadů 
u Supíkovic) a dále bioodpad od občanů z vlastních zahrad (tráva, plevel, větve, listí, zvadlé květiny, 
padané nepoužitelné ovoce, drny apod.) a z domácností (jen bioodpad, který neprojde vařením – 
zbytky ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, piliny, hobliny). Tento bude ukládán do speciálních 
plastových nádob hnědé barvy o objemu 120 l, případně do větších nádob (770 l) u bytových domů. 
Tyto nádoby budou patřičně označeny.  

Občané města Jeseníku, kteří vstoupí do stanoveného systému, obdrží zdarma uvedenou nádobu na 
bioodpad a prostřednictvím Technických služeb Jeseník a.s. s nimi bude uzavřena smlouva (se 
zástupcem rodiny nebo skupiny osob). Četnost svozu bioodpadů bude ve vymezených lokalitách 1x za 
14 dní, přičemž se zároveň sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu rovněž na 1x za 14 dní.  

Osobám, které vstoupí do systému odděleného shromažďování bioodpadů do speciálních nádob 
a přistoupí na upravenou četnost svozu, bude pravděpodobně poskytnuta úleva z místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (bude projednáno v závěru roku v orgánech města). Bioodpady bude rovněž možné odevzdat 
ve sběrném dvoře, kde budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů, určených výhradně pro tento 
druh odpadu. Shromážděný odpad bude ze sběrného dvora svážen rovněž do kompostárny.  

Změna systému byla ošetřena vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města, na 33. zasedání ZM dne 11.09.2014.  
 
Ing. Kalina – Poplatek za provoz systému odpadů by měl být jednotný, takže úlevu by měli pocítit 
všichni občané města Jeseníku vč. těch, kteří žijí na sídlištích v panelových domech. Musí se stanovit 
režim kontroly. Četnost svozu bioodpadů by měl být jednou za 14 dní.  
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p. Prejda – k systému sběru bioodpadů se mohou přihlásit i obyvatelé větších bytových domů, je ale 
potřeba, aby se přihlásili jako celý dům (např. přes pověřenou osobu - správce). Nádoba bude 
uzamčená, při odvozu kontrolována. Podmínkou pro zapojení do systému sběru bioodpadů je vývoz 
komunálního odpadu jednou za 14 dní. 
 
Členové výboru dále debatovali o motivací občanů k zapojení se do systému sběru biodpadů. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve výši 600 Kč s možností úlevy ve výši 15 %, která se poskytuje poplatníkům, kteří 

k odkládání biologicky rozložitelného odpadu využívají určené shromažďovací prostředky a zároveň 

četnost vývozu shromažďovacího prostředku na směsný komunální odpad je 1x za 14 dní. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 2 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve výši 708 Kč s možností úlevy ve výši 15 %, která se poskytuje poplatníkům, kteří 

k odkládání biologicky rozložitelného odpadu využívají určené shromažďovací prostředky a zároveň 

četnost vývozu shromažďovacího prostředku na směsný komunální odpad je 1x za 14 dní. 

 

Hlasování: Pro: 2  proti: 7 zdržel se: 0 

Návrh nebyl přijat. 

 
 
2. Realizace energeticky úspor IPOS 

 

Aktuální informace týkající se zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní významnou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník“ podal 
Ing. Uher. Rada města na svém 153. zasedání dne 29.09.2014 schválila vítězného uchazeče 
a  v současnosti běží lhůta pro odvolání. Ing. Uher dále představil harmonogram dalšího postupu. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí přípravu investičního záměru „Realizace 

energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10“. 

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 
 
3. Sportovní hala 
 
Přípravu investičního záměru „Sportovní hala Jeseník“ přiblížil přítomným Ing. Uher. Informoval 
o průběhu a výsledcích jednání, kterých se účastnili zástupci školských zařízení Olomouckého kraje, 
vedení města a zástupci sportovních klubů. Seznámil přítomné s výsledným návrhem modernizace 
sportovní haly, který byl kladně přijat zástupci Olomouckého kraje na jednání dne 23.09.2014, kde byl 
nastaven i model spolufinancování záměru  a to tak, že se bude Olomoucký kraj podílet na výstavbě 
nové sportovní haly a projektové dokumentaci k ní podílem 50% investičních výdajů. Tento podíl 
bude rámcově odpovídat i novému využití sportovní haly.  
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Závěrem Ing. Uher podotknul, že možností řešení je mnoho a záměrem studie (bude sloužit jako 
podklad pro výběr projektanta) je definovat a korigovat jednotlivé potřeby zúčastněných stran. 
V průběhu projektové přípravy dalších stupňů projektové dokumentace bude návrh dále 
rozpracováván a podroben dalšímu připomínkování.  
 
Ing. Vrbková navrhla odstranit objekt nad spojovacím krčkem, kde se v současnosti nachází bytová 
jednotka. 
 
Ing. Kalina – prostor pro diváky je předimenzovaný. Rozpětí střechy je příliš velké, není to 
hospodárná varianta. Doporučil prověřit vyčíslení investičních nákladů. V odhadu nákladů stavby 
chybí důležitá položka vybavení.  
 
Ing. Perutka – nevhodný vnější vzhled objektu. 
 
Ing. Krátký – navrhl vyčlenit prostor pro umístění ledové plochy. 
 
Členové výboru diskutovali o předložené studii. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí přípravu investičního záměru „Sportovní hala 

Jeseník“.  

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

4. Letní koupaliště 

Přípravu investiční akce „Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník“ přiblížil přítomným 
Ing. Uher. Modernizace se, vzhledem k výši poskytované dotace, týká pouze technologií koupaliště 
a nevyhovujících bazénových van. Dotace Regionální operační program Střední Morava činí 85 % ze 
způsobilých výdajů. Bude nutné aktualizovat původní projektovou dokumentaci, vypsat soutěž, 
vyčlenit cca 6,5 milionů korun na spolufinancování. Pokud by k opravám koupaliště nedošlo, 
s největší pravděpodobností by bylo nutné koupaliště příští rok uzavřít a nebude možné jej dále 
provozovat. 
 
K bodu proběhla diskuse. Ing. Perutka navrhl možnost změny rozměrů plaveckého bazénu – zmenšení 
s možností vyhřívání vody. 

Ing. Krátký se rozloučil s přítomnými a opustil jednání výboru. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí přípravu investičního záměru „Modernizace 

letního koupaliště ve městě Jeseník“.  

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit finanční prostředky z 

rozpočtu města na zajištění přípravy a realizace investiční akce „Modernizace letního koupaliště ve 

městě Jeseník“. 

Hlasování: Pro: 6  proti: 1 zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 
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5. Vodovod Seifertova 

Ing. Halas přiblížil závěry z jednání se zástupci Stavebního bytového družstva Jeseník (dále jen 
„SBD“), které řeší problematiku dobudování nové vodovodní přípojky na ul. Seifertova. Členové 
výboru diskutovali o možnostech zařazení investice do plánu investic Vodovodů a kanalizací Jeseník 
a.s. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo zástupcům města 

ve společnosti VaK – Vodovody a kanalizace a.s., projednat v orgánech této společnosti zařazení nové 

vodovodní přípojky na ul. Seifertova do plánu investic této společnosti.  

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

6. Chodník Seifertova 

Žádost o vybudování chodníku na ulici Seifertova představil přítomným Ing. Halas. Členové 
diskutovali o nevyhovující dopravní situaci ve zmíněné lokalitě. Tato lokalita již je projekčně vyřešena 
a měla být realizována současně s budováním nových chodníků na ulici Bezručova. K tomuto však 
nedošlo díky nedořešeným majetkoprávním záležitostem. 
 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zařadit realizaci chodníku na 

ulici Seifertova do rozpočtu na rok 2015.  

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

7. Plynofikace ulice Mlýnská a zóna Za Podjezdem 

S žádostmi o plynofikaci ulice Mlýnská a průmyslové zóny Za Podjezdem seznámil členy výboru 
Ing. Cabadaj. K bodu proběhla diskuse, ze které vzešel návrh na vyvolání jednání se zástupci 
společnosti RWE. Na toto jednání město musí zajistit seznam potenciálních odběratelů včetně jejich 
předpokládané spotřeby. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vyvolat jednání o možnostech 

plynofikace lokality zóny Za Podjezdem a ulice Mlýnská se společností RWE. 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

8. Plnění úkolu zastupitelstva města 

Na základě požadavku, který vzešel na 23. zasedání zastupitelstva města konaném dne 13.06.2013 
na zpracování dokumentu, kde by byly uvedeny parametry při používání materiálů při 
výstavbě městského mobiliáře, ve kterém by bylo doporučeno projektantům i Technickým 
službám používat jako stavební materiál žulu představil přítomným Ing. Cabadaj oblasti, kde 
by bylo vhodné používat materiály ze žuly. 
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Byly vytipovány tyto ulice: 
Masarykovo nám., Revoluční, Lipovská (část), Kostelní, Školní, Palackého, V Oblouku, nám. 
Svobody, 28. října, Žižkova (část), Zámecké náměstí (část), Dittersdorfova, Poštovní. Dále byly 
vytipovány areály obou hřbitovů a to jak na ulici Husova, tak i na ulici Rejvízská.  
 
Jako samostatně ke zvážení se nabízí např. Smetanovy sady, nám. Hrdinů, parčík u rybníčku na ulici 
Jaroslava Ježka apod. U těchto lokalit by toto mělo být řešeno samostatně v rámci celé revitalizace 
těchto prostor. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh na 

oblasti na území města, kde budou při stavebních úpravách a rekonstrukcích přednostně využívány 

přírodní materiály (žula). 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

9. Pozemky pod prodejnou Albert 

Ing. Halas informoval přítomné o výsledcích jednání se zástupci firmy AHOLD Czech Republic a.s. 
o možnosti odkupu pozemků pod prodejnou Albert. Z diskuze, která k bodu proběhla, vyplynulo 
doporučení pro prodej pozemků. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města pokračovat v jednání 

o prodeji pozemku pod prodejnou Albert. 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 
10. Různé 

 

 
 
Schválil: Ing. Libor Halas 


