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Zápis č. 12 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 10.10.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, Ing. Perutka, Ing. Ježek, p. Dubský, Ing. 

Krátký, Ing. Vrbková,  
Omluveni: p. Jedlička, p. Smrž, Ing. Blaško  
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Ing. Macenauerová, Mgr. Kovalčík, Mgr. Rybová, Mgr. 

Hanulík (Vlastivědné muzeum Jesenicka)  
 
 
Výbor se sešel na svém 12. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, po 
navržení změn v pořadí projednávaných bodů zahájil jednání.  
 
1. Autobusové nádraží - dokončení 

Ing. Halas – proběhlo jednání se zástupcem zhotovitele stavby rekonstrukce autobusového nádraží a 

výstavba prodejny Penny market REINVEST a.s. Martinem Grünwaldem, a to z důvodu doposud 
neprovedených částí díla (osvětlení přechodu u kina, problematika telefonních budek, …).  

Dalším tématem návštěvy bylo projednání stanoviska města Jeseník k žádosti zhotovitele o změnu 
stavby před dokončením související s vybudováním výstupní hrany u divadla P. Bezruče. V tomto 
případě nebylo doposud vydáno kladné stanovisko města, zástupce zhotovitele se dotazoval na důvody 
tohoto stavu. Ing. Halas zmínil existenci smlouvy o pronájmu pozemku za účelem zřízení výstupní 
hrany uzavřené mezi městem Jeseník a ČSAD. Tato smlouva je uzavřena v rozporu s tehdy 
projednananou důvodovou zprávou. 

Poté předal Halas slovo Ing. Macenauerové, aby podala vysvětlující informace. 

Ing. Macenauerová – investor stavby navrhuje takový stav výstupní hrany a úpravu předmětné plochy, 
který koliduje s bočním vstupem do divadla. Divadlo k tomuto nemá výhrady.  

Ing. Halas – současná podoba výstupní hrany v projektu je dle dostupných informací povolena jako 
provizorní řešení do doby dokončení rekonstrukce nádraží, ČSAD však požaduje tento stav 
„zlegalizovat“ a ponechat jako konečné řešení.  

Ing. Kalina – komunikace vedoucí kolem divadla je ve vlastnictví ČSAD, jak se bude řešit příjezd na 
parkoviště za budovou divadla (souvislost s plánovanou rekonstrukcí objektu)?  

Ing. Cabadaj – za předchozího vedení města je dohoda s ČSAD na povolení příjezdu automobilů na 
parkoviště za povolení trvalé výstupní hrany. V případě rekonstrukce budovy divadla se ale bude řešit 
sjezd na komunikaci I/44, čímž by dohoda s ČSAD „pozbyla platnosti“. 

Ing. Krátký – navrhuje smluvně řešit věcné břemeno vjezdu do prostoru za divadlo, vyřešení závazku 
na rekonstrukci parčíku u kina (součást stavby při rekonstrukci autobusového nádraží) a nasvítit 
přechody pro chodce.  

Ing. Cabadaj – u rekonstrukce parčíku byla dohoda na zpracování projektové dokumentace lokality, 
zpracována finančně velice nákladná varianta, PD byla následně přepracována a investičně toto bude 
řešit město samo.  

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere předložené informace na vědomí. 
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2. Vodní tvrz 

Ing. Halas – zpracována projektová dokumentace na zavodnění příkopu kolem objektu Vodní tvrze. Je 
na zvážení, zda by se mělo pokračovat ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (na 
kterou město přislíbilo finanční prostředky, ale nebylo by investorem díla). K dalším informacím 
předal slovo ředitelce Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Rybové. 

Mgr. Rybová – objekt Vodní tvrze má Olomoucký kraj pronajat od Lesů ČR za účelem provozování 
muzea. Objekt v současné době probíhá rozsáhlou rekonstrukcí, které financuje Olomoucký kraj. 
Jelikož je v této chvíli zpracována městem Jeseník dokumentace pro ÚR a vydáno rozhodnutí, 
Olomoucký kraj bude vyvíjet snahu o získání finančních prostředků na realizaci 

Ing. Halas – na zpracování projektové dokumentace je uzavřena smlouva o dílo formou dílčích etap, 
vyšší stupeň dokumentace prozatím není zpracováván, neboť není jasné, jaký stupeň zpracovanosti 
projektu je nutný k podání žádostí o dotace na realizaci díla. Navrhuje proto vytvořit skupinu, jejímž 
úkolem bude spolupráce při projektování, dořešit budoucí vzhled (stavební inženýři, architekt, 
zpracovatel projektu aj.). 

Ing. Kalina – zmínka o zákonu o tzv. církevních restitucích 

Ing. Perutka – pokračovat v záměru zavodnění, ale zpracovat takové technické řešení zavodnění 
příkopu, které sníží finanční náročnost akce (zbourání stěny příkopu) 

Mgr. Rybová – muzeum plánuje i realizaci dalších aktivit, nejen zavodnění příkopu, tyto postupy 
budou konzultovány i s architektem, proto by neměla být řešena jen úspora při realizaci zavodnění 
příkopu, ale postupovat tak, aby bylo splněno budoucí využití a rozšíření nabízených služeb 

Ing. Halas – k tomuto záměru bude vytvořen výrobní výbor (průběžné vyjadřování k projektu, 
konzultace, návrhy aj.), Ing. Cabadaj bude zodpovědný za přenos informací o termínu konání 
výrobního výboru členům Výboru pro strategický rozvoj a investice. 

Mgr. Rybová – navrhuje dosazení do výrobního výboru za Olomoucký kraj Ing. Vrbkovou a Ing. 
Lachmanovou  

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o záměru zavodnění vodního 

příkopu u Vodní tvrze a doporučuje v rámci pravidelných výrobních výborů informovat Výbor pro 

strategický rozvoj a investice a vedení města Jeseník. 

 

3. Centrum sociálních služeb 

Mgr. Kovalčík – je zpracována studie na vybudování domova pro seniory na Alšově ulici, v roce 2008 
byla městu Jeseník doručena petice občanů na zřízení domova pro seniory na území města, později 
bylo navrženo zřízení Centra sociálních služeb (domov pro seniory a další doplňkové služby) – 
několik variant – transformace budovy na ul. Beskydské na 24 h péči, přístavba na ul. Beskydské, 
vybudování nového centra „na zelené louce“. Jako nejvhodnější varianta bylo doporučeno vybudování 
nového centra, toto prošlo poradními orgány města, a dalším krokem bylo zpracování stavebního 
programu. V roce 2009 bylo tehdejší komisí pro rozvoj města doporučeno vytipovat další lokality na 
umístění Centra sociálních služeb v rámci změny územního plánu a tímto aktivity spojené s projektem 
utichly. V letošním roce vykonána jednání s možností realizace 24 hodinové komplexní péče pro 
seniory – z ROPu by měla být na přelomu roku vyhlášena výzva na vybudování infrastruktury pro 
rozvoj sociálních služeb (až 85% dotace). K žádosti musí být doloženo souhlasné stanovisko kraje na 
zařazení do stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

Ing. Halas – proběhlo jednání se zástupci Úřadu Regionální rady na možnost získání dotace z ROPu, 
výzva bude vyhlášena, základní podmínkou je získání pozitivního stanoviska kraje (toto splněno).  
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Je tedy na zvážení, zda podat žádost o tuto dotaci. Než výstavba na zelené louce by však bylo 
vhodnějším a ekonomičtějším řešením rozšíření stávající kapacity objektu na ul. Beskydské.  

Ing. Cabadaj – dle ÚP není mnoho lokalit vhodných k výstavbě tohoto projektu (vytipována plocha 
naproti soudu na ul. Vrchlického – zpracována studie na sociální byty), s ohledem na další podmínky 
(oplocení objektu) by nebylo vhodné budovat stavbu v centru města. Další lokalitou jsou bývalé jesle 
na ul. Alšova. Vhodnějším řešením by bylo rozšíření stávajícího objektu na ul. Beskydská. 

Ing. Kalina – na komisi pro rozvoj města dne 9.9.2009 bylo odsouhlaseno doporučující stanovisko  

„Komise pro rozvoj města doporučuje jako prioritní úkol vytipovat více lokalit pro umístění 

Centra sociálních služeb a předložený stavební program doplnit o předpokládaný způsob 

financování, provozní náklady a kalkulaci ceny za pobyt na 1 lůžko“.  

Odsouhlaseno všemi členy.  

 

Ing. Krátký – na SFRB se zvažuje možnost vyhlášení půjček na sociální bydlení, proto by se neměla 
zamítat možnost výstavby sociálních bytů v lokalitě Vrchlického 

Mgr. Kovalčík – zpracovány propočty na 40 lůžek, dle „ohlasu“ občanů by město nemělo mít problém 
na zaplnění kapacity objektu, s využitím příspěvků od kraje, státu, provozovatele a samotných 
uživatelů penzionu by město nemělo mít problémy s financováním.  

Ing. Vrbková – do dalšího jednání zjistit podrobnější informace o provozních nákladech 

Mgr. Kovalčík – na poskytování sociálních služeb se může podílet i soukromý investor, zákon řeší 
pouze rozsah poskytovaných služeb 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje předložený stavební program doplnit o 

předpokládaný způsob financování, provozní náklady a kalkulaci ceny za pobyt na 1 lůžko. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
4. Koncept nového územního plánu města Jeseník (po projednání s veřejností a dotčenými 

orgány) 

Ing. Cabadaj – na předchozím jednání výboru poskytnuty informace o tvorbě konceptu ÚP, na toto 
jednání předložena problémová místa 

• Doprava – nám. Svobody – navržena nulová varianta nebo kruhový objezd, doporučena 
varianta č. 1 bez kruhového objezdu (SEA, KÚOK – ŽP, CHKO)   

o Ing. Kalina – jaké stanovisko zaujala dopravní komise? 

o Ing. Cabadaj – původně doporučovali kruhový objezd, toto by bylo v rozporu 
s CHKO, v tomto konceptu navržena varianta bez kruhového objezdu (nedojde tak 
k přílišnému zásahu do parčíku na nám. Svobody), dopravní komise toto doporučení 
vzala na vědomí 

o Ing. Perutka – k tomuto měli stanovit odborné stanovisko, jedná se o jednu 
z důležitých křižovatek ve městě 

o Ing. Cabadaj – druhá varianta s kruhovým objezdem vynucuje demolici soukromých 
budov. Na následném jednání dopravní komise bude opětovně předloženo, aby 
stanovili určitý postoj k variantě I bez kruhového objezdu. 
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o Ing. Vrbková – navrhuje do projednávání konceptu v ZM předložit i návrhy, které 
byly projednávány dříve.  

o Ing. Krátký - navrhovaná varianta zlepšení stavu moc neřeší, druhá varianta 
s kruhovým objezdem je nereálná. 

o Ing. Cabadaj – výboru budou rozeslány varianty, které se projednávaly na předchozích 
jednáních, opětovně bude předloženo do dalšího jednání výboru 

o Mgr. Hanulík – SEA jako zpracovatel oponentního posudku konceptu územního plánu 
doporučila variantu č. 1 jako vhodnou 

• Moravolen 10 – dnes je území stanoveno jako „zóna služeb a nerušící výroby“, změna 
funkčního využití na občanskou vybavenost (školství, rozvoj školství – technologické 
centrum), ZM bude navrženo zachování stávajícího území jako nerušivá výroba (v současnosti 
plochy rozprodány novým majitelům jako podnikatelské plochy) – vypustit občanskou 
vybavenost 

o Mgr. Hanulík – Jeseník, ležící v CHKO, by se měl orientovat na „ekočinnosti“, což 
tato plocha by mohla splňovat 

• napojení z I/60 na ul. Dukelskou z ul. U Bělidla – varianta I zrušení stávajících garáží nebo 
varianta II zachování stávajícího příjezdu do města podél zahrádek – SEA umožňuje obě 
varianty, vhodnější je II. varianta 

• nová železniční zastávka – návaznost na lanovku a Moravolen IV  

• Obnovení lávky přes řeku Bělou ze Smetanových sadů – nesouhlas občanů (petice), ZM 
odsouhlasilo zastavení prací na dalším stupni PD, zpracovatelé ÚP přesunuli lávku na ul. 
Schubertova 

• Spojka ul. J. Hory, ul. Skupova – požadavek na obnovení chodníku jako veřejně prospěšná 
stavba, současný majitel pozemky oplotil a zamezil tímto průchod – navrženo vypuštění 

• Golfové hřiště – v současném územním plánu je lokalita vedena jako území pro rekreaci a 
sport. V právě zpracovávané změnmě územního plánu je vybudování 9 jamkového hřiště 
podmíněně přípustné, další etapa (rozšíření na 18 jamkové hřiště) je zamítnuto (SEA + 
SCHKOJ). Pokud bude ze strany města aktuálně podporována výstavba 18 jamkového 
golfového hřiště, bude se rozporovat SEA a stanovisko CHKOJ. Pokud ZM schválí koncept 
v podobě 9 jamkového golfového hřiště, bude se o rozšíření usilovat v první změně ÚP. 

o Ing. Perutka – zaujmout stanovisko s budoucím využitím celé lokality – průmyslové 
aktivity nebo aktivity sportovní? 

o Ing. Halas – aktuální záměr golfového hřiště je stanoven jako lesopark – cross country 
golfové hřiště, využití pro běžkaře a rybáře, v lokalitě se kumuluje více sportovních 
aktivit, které se nijak nevylučují, ba naopak. 

o Ing. Kalina – CHKO, jako dotčený orgán státní správy, nesouhlasí s vybudováním 
golfového hřiště v této lokalitě a navrhuje umístění na protější plochy (pole)? 

o Ing. Cabadaj – při projednávání záměru na CHKO nebyla námitka při vybudování 9 
jamkového golfového hřiště (takto ve stávajícím ÚP), v současném konceptu v tomto 
území záměr nepovoluje a navrhuje přesun na protější pozemky (orná půda), SEA 
navrhuje pouze etapu I 

o Ing. Krátký – zachovat lokalitu pro volnočasové aktivity občanů 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje vedení města prosadit v novém územním plánu u 

záměru vybudování golfového hřiště variantu II (celých 18 jamek). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

• Lipovská – územní rezerva – SEA navrhuje vybudování biokoridoru, neboť se navrhuje 
zástavba tohoto území, město navrhuje redukci oblasti pro zahrádky – SEA navrhuje obě 
varianty 

o Ing. Perutka – proč je toto navrženo jako územní rezerva? V Jeseníku je spousta 
pozemků vhodných k zástavbě, chybí ale investor 

• ul. V Aleji – nesouhlas ČILu s rozšířením zástavby – nepřípustné z hlediska lázeňského 
statutu 

Po projednání konceptu s dotčenými orgány bylo doručeno několik žádostí, které ale nemohou být 
dozařazeny. Pokud by se znovu projednával koncept, budou tyto žádosti zapracovány. 

o Ing. Perutka – v rámci zpracování konceptu nepodal investor (Slunný dvůr) žádost o 
změnu ÚP, nemá možnost vybudování zázemí pro hotel, přitom v minulosti mu byl 
dán příslib v případě změny ÚP (lázeňský status zamezující zástavbu) 

o Ing. Cabadaj – vlastníci pozemků si měli termín změny ÚP pohlídat a podat žádost na 
změnu včas. Při jednání s PLL bude navržena změna na posunutí hrany možnosti 
zástavby. 

 

5. Rejvízský most 

Ing. Cabadaj – proběhlo jednání týkající se studie Rejvízského mostu, výsledkem doporučena varianta 
č. 5 (akceptována Povodím Odry, SSOK, ŘSD a Policií ČR), s Olomouckým krajem jednání na 
možnost zkrácení odbočovacích pruhů dle nové normy, budova bývalé mateřské školy bude 
ponechána, k demolici bude určen nižší rozsah (jedna obytná budova a garáž). Na jednání se SSOK 
byly navrženy dvě varianty na financování, a to financování i městem Jeseník (cca 5 mil. Kč za úsek 
dle zákresu navrženém projektantem), nebo „redukce“ projektu, kdy se zrealizuje pouze nový most 
přes Vrchovištní potok a napojení na ul. Slunnou zůstane ve stávajícím místě (náklady na most cca 3 
mil. Kč) – nedojde tak k povinnosti výkupu pozemků od cizích vlastníků. V listopadu se uskuteční 
jednání ze strany Olomouckého kraje s občany města nad změnou územního plánu a vysvětlení stavu 
u záměru rejvízského mostu. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zapracovat do změny územního plánu u záměru 

Rejvízského mostu variantu č. I.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

6. Opěrná zeď Žižkova 

Ing. Cabadaj – proběhla jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, město zpracovalo studii, kterou 
jim předložilo, varianta č. 1 byla pro ně i z finančního hlediska nejpřijatelnější („svahování“), pokud 
město toto zohlední v ceně při prodeji předmětných pozemků. 

Bc. Urbanová – bude problém se stanovením ceny pozemků při prodeji s ohledem na rozpad komise 
pro oceňování. Prodej za sníženou cenu by měl být i podmíněn vybudováním opěrné zídky všech tří 
zainteresovaných stran např. do určitého termínu. 
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Následně proběhla diskuze, jaký princip zvolit při prodeji pozemků a opravou opěrné zídky 
vlastníkům přilehlých nemovitostí. Zohledněno musí být i ponechání vjezdu ke garážím. 

Ing. Kalina – pokud p. Juřena je ochoten odkoupit předmětné pozemky s tím, že vybuduje opěrnou 
zeď a poté se na rozdělení nákladů dohodne s ostatními vlastníky nemovitostí, je to nejvhodnější 
řešení. Podmínkou bude i zachování přístupu ke garážím.  

Ing. Cabadaj – navrhuje prodat pozemek p.č. 42 Juřenovi, a p.č. 40 a 41 Mondekovým 

Bc. Urbanová – do ZM – doporučuje se prodej pouze žadatelům Mondekovým a p. Juřenovi pozemek 
p.č. 42, zpracovat kalkulaci na cenu obvyklou, od které budou odečteny náklady na vysvahování a za 
výslednou cenu nabídnout pozemky k prodeji. 

 

7. Unimed – výstavba haly 

Ing. Halas – záměr na vybudování kryté haly v prostoru zóny Za Podjezdem  

Bc. Urbanová – investor p. Slováček podal žádost na odkup předmětných pozemků o výměře cca 
5.000 m2, plocha na vybudování haly a příslušenství zahrnuje cca 2.700 m2, na město podal žádost, 
aby parkování mohl řešit ne výstavbou nového parkoviště u samotné haly, ale na novém parkovišti 
vybudovaném městem. Zbývající plocha směrem ke komunikaci zůstane nevyužita, pouze zatravněna. 

Ing. Perutka – navrhuje prodat žadateli pouze plochu, na které chce vystavět samotnou halu a 
příslušenství, zbývající plochu, kterou chce ponechat ladem, mu neprodávat a nechat městu k dalšímu 
využití. 

Ing. Kalina – pokud investor bude stavět halu, podle stavebního zákona musí zabezpečit parkování. 
Město naopak nemůže z pohledu dotace vyhradit parkovací stání výhradně pro něj. 

Ing. Cabadaj – dle zákona nemůže vybudovat stavbu haly bez jediného místa pro parkování, musí 
vybudovat určitý počet parkovacích míst dle zákonné normy, ze strany města může být neformální 
dohoda na možnost využívání parkovacích míst vybudovaných městem. 

Ing. Halas – investor zjistí, kolik při stavebním řízení potřebuje parkovacích míst, tyto si vybuduje 
sám, na základě toho mu bude prodána plocha na výstavbu haly a další příslušenství. 

Stávající stavební zákon neumožňuje nevybudování parkovacích míst při výstavbě objektu 

 

8. Katovna (ústní informace) 

Ing. Cabadaj – M. Nepejchalová podala žádost o pronájem Katovny, tato od žádosti ustoupila. Eviduje 
se ale i další žádost na vybudování „kulturního centra“. 

Ing. Halas – 26. října je svoláno jednání s Polskem na možnost využití česko-polské dotační 
spolupráci a vybudování nějakého projektu 

Ing. Perutka – z jakého důvodu nebyl uskutečněn záměr „čarodějnictví a tortura“ s dotací? 

Chovanec – nestihlo se v termínu vyřídit stavební povolení, které bylo jedním z požadavků k podání 
žádosti o dotaci 
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9. Různé, diskuze 

9.1. Billboard na ulici Lipovská 

Ing. Cabadaj – městu podána žádost o vybudování billboardu v místech, kde původně stál 

Chovanec – nájemní smlouva na umístění billboardu byla vypovězena v rámci rekonstrukce ul. 
Lipovská 

Ing. Ježek – na ul. Lipovské by neumísťoval žádný billboard ani v budoucnosti 

Ing. Perutka – zjistit stav a dobu pronájmu na umístění billboardu na ul. 28. říjen a zvážit možnost 
vypovězení smlouvy 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje umístění billboardu na ul. Lipovské a 

přehodnotit umístění billboardu na ul. 28. října. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
9.2. Lokalita Na Svahu 

Ing. Halas – záměr zastavovací studie a možnost odkupu pozemků od Výnosového uzavřeného 
investičního fondu na zasíťování pozemků pro další 4 RD v lokalitě Na Svahu, po jednáních stanovena 
cena 400 Kč/m2. Požadavkem je vyhotovení geometrického plánu.  

Chovanec – poskytl informace k výpočtu částky, za kterou by město následně mohlo nabízet k prodeji 
pozemky na výstavbu RD (náklady dle zpracované studie na zainvestování lokality a částka za odkup 
pozemků od Výnosového uzavřeného investičního fondu podělena plochou pro 9 RD). Je na zvážení, 
zda do propočtu za m2 zahrnovat i náklady na výstavbu komunikace. Výsledná částka by se tak mohla 
pohybovat kolem 600 Kč/ m2 (bez komunikace) až 860 Kč/ m2 (vč. nákladů na komunikaci). 

Ing. Kalina – může město prodávat pozemky za tak nízkou částku? 

Ing. Halas – je na zvážení, zda se bude nabízet zasíťovaný pozemek nízká částka, aby se byli přilákáni 
noví občané, nebo ponechat částku za prodej pozemku vyšší, o kterou nebude mít nikdo zájem. 

Ing. Perutka – v současnosti není zájem od investorů na nákup pozemků za účelem vybudování 
domků, je vhodnější prodávat za nižší cenu 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje nákup předmětných pozemků za vyjednanou cenu 

400 Kč za m
2
. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ing. Perutka se nezúčastnil hlasování, nebyl přítomen 
 

9.3. Záměr výstavby Palackého - doplnění 

Ing. Cabadaj – podána žádost na odkup pozemku za účelem výstavby budovy s lázeňskými 
procedurami. V současnosti je žadatelka v nájmu. 

Bc. Urbanová – je na zvážení, zda pozemek, na kterém jsou v současné době nevzhledné stavby 
nedaleko centra města nechat ladem, nebo nabídnout k prodeji k podnikatelským účelům. V současné 
době jsou předmětné pozemky pronajaty na dobu neurčitou jako zahrádky pro přilehlou nemovitost. 
Na výboru je zvážit, zda pozemek ponechat jako zahrádku stávajícím nájemcům, nebo nabízet 
k prodeji za jiným účelem (podnikání aj.). 

Ing. Perutka – pokud bude nemovitost nabídnuta k prodeji na podnikatelský záměr, bude problém 
s vybudováním dostatečných míst k parkování. 

Ing. Kalina – požadovat od žadatele přesný záměr – studii 
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9.4. různé 

• Ing. Halas – došlo k rozpadnutí komise pro oceňování pozemků, je nutné stanovit další postup 
k možnosti prodeje pozemků – názory: město má dostatečné informace ke stanovení prodejní 
ceny pozemků (porovnání dle 3-5 již zrealizovaných prodejů ve stejné lokalitě, nebo u 
obdobných pozemků), postupovat dle znaleckých ocenění nákupem jednoho znalce na určité 
období nebo při prodeji požadovat po kupujícím znalecký posudek zpracovaný odborným 
znalcem vyhotovený na náklady kupujícího. ZM musí odsouhlasit změnu v pravidlech pro 
oceňování pozemků a stanovit nový způsob oceňování. 

o Ing. Vrbková – navrhuje změnu pravidel na prodej pozemků např. oceňování dle 
předchozích prodejů do konce tohoto roku, konečné rozhodnutí ZM 

 

• Ing. Krátký – poskytl informace o kurzu k energetice poskytovaný česko-německou obchodní 
komorou, dále možnost získání dotace ze SFRB na sociální bydlení, na příští zasedání výboru 
požaduje poskytnout podklady na plánovaný záměr vybudování dětského hřiště na nám. 
Hrdinů 

 

• Ing. Ponechalová – oblast energetiky – u projektu Zelené Beskydy se představila kanadská 
společnost, která prezentovala technologii na zpracování jinak nevyužitelného komunálního 
odpadu, na čistou energii, nejsou nutné žádné vstupní investice (technologie zůstává ve 
vlastnictví kanadské společnosti) – na příští zasedání bude výboru poskytnuto více informací 

 
 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:30 a poděkoval všem za účast. 
 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice nebyl prozatím stanoven. 

 
Zapsala: Bc. Gabriela Otavová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


