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Zápis č. 34 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 17.02.2014  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

 

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

Ponechalová, Ing. Pospíšil 

 

Omluveni: p. Smrž, p. Dvořák st., Bc. Dubský 

 

Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Bc. Urbanová, Beneš, Mgr. Münster, Mgr. Benda 

 

Výbor se sešel na svém 34. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 

jednání. Z organizačních důvodů došlo k přesunu bodů jednání. 

 

Program: 

 

Přesunutý bod č. 3.1 Žádosti o odkup části pozemků na ulici Kalvodova  

S žádostmi o odkup pozemků, které v souvislosti s vybudováním neoprávněného oplocení částí 

pozemků p.č. 1909/1 a p.č. 1909/2, oba v k.ú. Jeseník, řeší oddělení majetku (dále jen „OM“), 

seznámila přítomné Bc. Urbanová. 

Šetřením na místě bylo zjištěno, že oplocení buduje vlastník sousedních nemovitostí (pan Jan Beneš), 

OM jej dopisem ze dne 18.11.2013 vyzvalo k podání vysvětlení. 

Dne 20.11.2013 OM obdrželo žádost od pana Jana Beneše, Na stráni 386, Jeseník o prodej části 

pozemku o výměře 485 m
2
 z p.č. 1909/1 a části pozemku o výměře 131 m

2
 z p.č. 1909/2, v k.ú. 

Jeseník. Přílohou žádosti je geometrický plán s již zaměřeným vybudovaným oplocením. 

V žádosti uvádí, že při obnově stávajícího oplocení areálu, umístili oplocení tak, jak byla původní 

trasa a to na hranu svahu pozemků p.č. 1909/1 a p.č. 1909/2 (ve vlastnictví města Jeseník), což 

nekoresponduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. 

Následně OM obdrželo dne 27.01.2014 žádost od paní Kamily Pecinové (vlastník sousedních 

nemovitostí p.č.1933/1 a p.č. 1933/2) o odkup částí pozemků z p.č. 1909/1 a p.č. 1909/3, všechny 

v k.ú. Jeseník. Jednalo by se o optické zarovnání části pozemků navazujících na již vybudované 

oplocení panem Benešem a o zabezpečení nemovitostí před průsakem vody z areálu bývalé lesní 

školky, vybudováním oplocení s vyšší podezdívkou. 

Pozemky p.č. 1909/1 a p.č. 1909/2, jsou ve vlastnictví města Jeseník. O pozemky se starají Technické 

služby Jeseník, a.s., kteří provádějí 1x ročně jejich údržbu na odporučení rady města (sečení).  

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města akceptovat žádost pana Jana 

Beneše o prodej části pozemku o výměře 485 m
2
 z p.č. 1909/1 a části pozemku o výměře 131 m

2
 z p.č. 

1909/2, v k.ú. Jeseník. 

 

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

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města akceptovat žádost paní 

Kamily Pecinové o prodej částí pozemků z p.č. 1909/1 a p.č. 1909/3, všechny v k.ú. Jeseník. 

 

Hlasování: Pro: 6  proti: 0 zdržel se: 2 
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1. Centrum sociálních služeb 

Koncept zadávací dokumentace veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb“ a následně náležitosti 

smlouvy o dílo představili Mgr. Münster a Mgr. Benda. Podali podrobné informace ke všem bodům, 

upřesnili základní parametry dokumentace, jako jsou např. požadavky na prokázání kvalifikačních 

předpokladů uchazečů a to, jak z hlediska profesních, tak i technických, dále organizace zadávacího 

řízení, platební podmínky apod. 

Členové výboru diskutovali o jednotlivých bodech zadávací dokumentace, mimo jiné bylo řešeno 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a vedoucích zaměstnanců (hlavní 

stavbyvedoucí, zástupce), minimální počet zaměstnanců uchazeče o zakázku, seznam referenčních 

staveb, bankovní záruky, termíny apod.   

O námětech členů VSRI se vždy jednotlivě hlasovalo, v případě souhlasu většiny přítomných členů 

bylo zakomponováno do zadávací dokumentace, resp. obchodních podmínek. 

Zadávací dokumentace bude dokončena do 7.3.2014, poté bude poskytnuta členům VSRI a 

zastupitelům. Před vyhlášením soutěže proběhne ještě jedno společné jednání. 

Vyhlášení soutěže je naplánováno na 17.3.2014. 

Ing. Perutka – upozornil na vysoké náklady na provedení a provozování objektu centra sociálních 

služeb v současné podobě. Zmínil konkrétní položky rozpočtu, jako jsou konstrukce, fasáda, obklady, 

dlažby, linolea apod. Navrhl zvážit zastavení záměru a odkoupení dnes nevyužitých budov v areálu 

bývalých lázní v obci Lipová-lázně (min. 4 objekty, které jsou v současné době na prodej za cca 9 mil. 

Kč), které by mohly sloužit k provozování zařízení zajišťujících sociální služby. 

Ing. Ponechalová – souhlasí s tím, že náklady na vybudování centra sociálních služeb jsou vysoké. 

Ing. Uher – poznamenal, že projekt prošel od počátku velkými redukcemi, díky kterým se náklady 

na vybudování centra snížily. Na stavbu je přislíbena dotace ve výši 75%, pokud by se přistoupilo ke 

koupi a následnou nákladnou rekonstrukci jiných objektů, muselo by náklady hradit v plné výši město. 

Cena projektu je považována jako vyšší střední standart. Jedná se o stavbu pro seniory, objekt bude 

velmi namáhán, měly by být použity kvalitní materiály. Je možné provést určitou korekci položkového 

rozpočtu v oblasti použitých materiálů (dlažby, linolea).  

Ing. Halas označil námět Ing. Perutky za nekoncepční. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere informace na vědomí. 

 

2. Sanace obvodového zdiva ZUŠ Otakara Březiny 

S novou projektovou dokumentací řešící sanaci objektu ZUŠ Otakara Březiny v Jeseníku seznámil 

přítomné Ing. Uher. Návrh projektu zpracoval Bc. Zbyněk Kudlička a jeho řešení se neliší ve 

zvoleném postupu od návrhu Ing. Hynka, ale řeší navíc obklad stěn (mimo kotelnu a budoucí 

zkušebnu) difúzními deskami, jako podpůrné opatření nahrazující sanační omítky, nové podlahy 

s hydroizolací v plánované zkušebně, vyčištění stávajících dvou šachet v 1. PP a revizi odtokového 

potrubí z nich. Úprava okolního terénu je převzata z PD Ing. Hynka. 

V posledním lednovém týdnu OIR provedlo šetření na místě. Bylo provedeno oklepání vlhkých 

omítek a odstraněn veškerý obklad zdí, suterén se temperuje stávajícími radiátory. 

Ing. Kalina – technické řešení je v pořádku. Projekt pana Bc. Kudličky je logický a přehledný. Jaký je 

finanční odhad na provedení sanace? 

Ing. Uher – cena je cca 1,6 mil. Kč. 

Ing. Perutka – projekt je zpracován komplexně včetně interiéru, správná investiční akce.  
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3. Různé 

3.2. EPC Jeseník 

Ing. Cabadaj - podal ústní informace o průběhu realizace energetických úspor na vybraných objektech 

v majetku města Jeseník metodou EPC. Od posledního projednání na zasedání VSRI proběhlo první 

kvalifikační kolo, kdy bylo podáno pět nabídek, z čehož jedna obálka byla vyřazena z důvodu 

doručení po termínu. Zbylé čtyři splnily kvalifikační předpoklady. Byla upřesněna zadávací 

dokumentace, dle připomínek vzešlých ze zasedání VSRI. V řešení je, zda se vzhledem k vyvíjející se 

situaci, budou metodou EPC řešit oba objekty – IPOS a MěÚ na ul. Tovární, či pouze jen jeden z nich.     

3.3. Výstavba administrativní budovy úřadu práce 

Ing. Halas – podal informace o jednáních týkajících se plánované rekonstrukce budovy IPOS a 

výstavby administrativní budovy úřadu práce. 

 

 

 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice bude upřesněn a zaslán včas všem 

členům výboru.  

 

 

Schválil: Ing. Libor Halas 


