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Zápis č. 13 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 07.11.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

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

Perutka 

Omluveni: p. Jedlička, Ing. Krátký, Ing. Blaško, p. Smrž 

Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Mgr. Kovalčík, p. Koriťák 

 

 

Výbor se sešel na svém 13. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 

jednání.  

 

1. Centrum sociálních služeb 

Ing. Halas – v příštím týdnu proběhne jednání s hejtmanem Olomouckého kraje o možnosti získání 

dotace z ROP, po předběžném příslibu o poskytnutí dotace pak bude zadán požadavek na zpracování 

studie. 

Mgr. Kovalčík – v předloženém materiálu je podrobněji shrnuto srovnání nákladů a výnosů u 

obdobných zařízení provozovaných v Olomouckém a Královehradeckém kraji. V případě Jeseníku je 

nutné nejdříve stanovit kapacitu objektu (uvažováno cca 40 lůžek), poté se bude řešit objem 

stavebních nákladů objektu. Pokud bude zřízeno centrum sociálních služeb, které bude zajišťovat 

služby domova pro seniory, „uleví“ se o tyto služby současnému penzionu na ul. Beskydská, a ten by 

tak mohl rozšířit nabízené služby svým uživatelům. Na snížení nákladů zřizovatele by bylo vhodné 

zároveň i zřídit denní stacionář nebo domovinku pro seniory. 

Ing. Halas – nejdříve je nutné zjistit, o jakou výši dotace je reálné požádat, podle toho rozhodnout, 

v jakém objemu by se objekt měl (kapacitně na Jesenicko) řešit, po dalších konzultacích (Olomoucký 

kraj, Regionální rada) bude řešen další postup 

Mgr. Kovalčík – výše příjmů objektu bude záležet i na politickém rozhodnutí města – jaká výše 

příspěvku bude požadována od klientů, příspěvky státu a pojišťoven je daný zákonem, dotace z ROP 

je v max. 85 % uznatelných nákladů, nejistá je dotace z MPSV. Současný demografický vývoj bude 

vyžadovat zvýšení počtu lůžek u takovýchto zařízení, proto by se měla tato problematika určitě 

nějakým způsobem řešit. 

  

2. Tepelné hospodářství 

Ing. Halas – v současné době není zpracován žádný materiál o stavu a trendech v tepelném 

hospodářství. Na jednání RM bude předložen materiál, zda vypovědět do konce tohoto roku smlouvu 

s ČEZ Energo (výpovědní lhůta 1 rok), poté bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele 

tepelného hospodářství (na určité období, cca 5-10 let), nebo se tepelné hospodářství nabídne 

k prodeji. 

Ing. Cabadaj – jedná se o dva různé objekty - blokové kotelny a malé domovní kotelny – nutno řešit 

zvlášť, na blokové kotelny je uzavřena smlouva s ČEZ Energo (býv. Jesenická tepelná společnost, 

následně TEDOM) na provozování na dobu určitou (do 31.12.2012), u domovních kotelen je uzavřena 

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Do orgánů města jsou nabízeny varianty 

možného řešení – vypovědět smlouvu na dobu neurčitou, provozovatelem těchto zařízení by pak 

mohly být Technické služby Jeseník, nebo tepelná zařízení nabídnout k pronájmu či prodeji. Převzetí 

technickými službami – nutnost správy odborníkem na tepelné hospodářství. Nabídnutí k pronájmu – 

do smlouvy stanovit podmínky na ovlivňování ceny tepla. Proběhla jednání s obdobnými zařízeními 

v regionu, jakým způsobem problematiku tepelného hospodářství řešili. 
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Ing. Kalina – pokud budou technické služby řešit ještě i tepelné hospodářství, disponují takovou 

kapacitou na to, aby spolu s jejich hlavní náplní a navíc s aquacentrem všechny činnosti zvládaly? 

Jaký je současný stav u úhrad investic do tepelného hospodářství? 

Ing. Cabadaj – v současnosti má ČEZ ENERGO objekty v pronájmu, do předmětných zařízení 

investují finanční prostředky, pokud investice nebudou umořeny dříve, než skončí platnost smlouvy, je 

nutné tyto částky ze strany města doplatit.  

Ing. Vrbková – doporučuje domovní kotelny nabídnout k prodeji majitelům obytných domů, aby si 

tyto provozovali sami, blokové kotelny ponechat v rámci centrálního vytápění 

Ing. Halas – v případě odpojení objektů od centrálního vytápění je nutná refundace nákladů na 

opětovné vyvážení soustavy apod. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje RM podat společnosti ČEZ Energo výpověď 

z nájemní smlouvy na domovní kotelny k 31.12.2011. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje RM uložit OSMI dopracovat odborný posudek - 

koncept tepelného hospodářství zaměřený na blokové kotelny – variantní řešení, bezpečnostní hledisko 

aj. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Stavební úpravy domu č.pop. 869 v Jeseníku – zásah do Divadla 

OMM eviduje žádost vlastníka nemovitosti na 28. říjnu 869/20 o vyjádření se k zamýšlenému záměru 

zásahu do budovy v majetku města (divadla) při rekonstrukci RD. Stavební úpravy stávajícího RD 

povedou k vybudování další bytové jednotky v podkroví objektu. Součástí stavby je zastřešení proluky 

a přístavba venkovního schodiště (k samostatnému přístupu do bytové jednotky). Samotný zásah 

spočívá v osazení nosníků vnějšího schodiště do kapes obvodového zdiva a osazení vaznic zastřešení 

proluky mezi objektem města a investorem do obvodového zdiva. K záměru se vyjádřil i architekt 

města, který nedoporučil kotvit a provádět zásah do objektu divadla s tím, že by měla být nosná 

konstrukce realizována na pozemku investora. 

Ing. Ježek – ztotožňuje se s názorem architekta, schody zbudovat, ale bez zásahu do budovy divadla 

Ing. Cabadaj – v současné době není vyřešen objekt divadla – studie možné přemístění knihovny do 

objektu divadla a jeho rozšíření aj. 

Ing. Ježek – je možné zamítnout žadateli napojení na budovu divadla? 

Ing. Cabadaj – toto je nutné řešit jak z pohledu města jako vlastníka budovy, tak s ohledem na stavební 

zákon 

Ing. Perutka – umožnit protažení střechy, ale nesmí zasáhnout do objektu divadla.  

Ing. Cabadaj – pokud město v tuto chvíli zamítne možnost vestavby RD s ohledem na budoucí 

rekonstrukci objektu divadla, můžeme se ve chvíli rekonstrukce divadla potýkat se stejným 

problémem, kdy nám vlastník nedá souhlas  

Ing. Perutka – žadateli sdělit, že z důvodu rekonstrukce objektu divadla požadujeme samonosnou 

konstrukci střechy, požadovat detaily řešení konstrukce střechy, poukázat na „vhodnost“ vzhledu 

konstrukce u významné budovy divadla. 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje vyhovět žádosti stavebníka o zásah do objektu 

divadla  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Lokalita pro výstavbu RD – Rudná ulice 

Ing. Cabadaj – OMM eviduje žádosti o odprodej dvou pozemkových parcel za účelem výstavby RD, 

k pozemkům není vybudována komunikace, dále je nutné řešit odvodnění lokality. Při prodeji 

pozemků by bylo vhodné nastavit podmínky s ohledem na řešení odvodnění a nutnosti výstavby 

komunikace. 

Ing. Vrbková – existuje materiál předkládaný do orgánů města řešící odvodnění této lokality, o který 

měli zájem občané již dříve 

Ing. Cabadaj – stanovisko výboru, zda nejdříve řešit odvodnění lokality a následně prodat, nebo při 

prodeji podmínit dalšími požadavky ze strany města? 

Ing. Perutka – při prodeji pozemků nabídnout k prodeji i parcelu vedle předmětných pozemků (p.č. 

682/28), zájemcům dát do podmínky prodeje řešení odvodnění za nižší úplatu pozemků 

Ing. Vrbková – pozemek p.č. 682/26 slouží ke svodu dešťových vod z kopce „Fučík“ 

Ing. Ježek – podporuje výstavbu, místo je velice lukrativní, možná by ani pro problematičnost lokality 

nezohledňoval cenu 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje nabídnout pozemky k prodeji a ukládá OSMI 

připravit podmínky k prodeji 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Parčík nám. Hrdinů 

P. Chovanec – je zpracována PD, řešen úsek od parkoviště u knihovny až ke stávajícím objektům na 

severní straně parku, v lokalitě je vytvořena klidová zóna pro matky s dětmi, je vydáno i stavební 

povolení 

Ing. Perutka – zvážit vybavení dětského hřiště (mobiliář) – navrhnout herní prvky, které ještě nejsou 

po Jeseníku zbudovány 

Ing. Ježek – nemělo by být suplováno další dětské hřiště, lokalita by měla být řešena jako 

odpočinkový park s menším množstvím herních prvků 

Ing. Halas – je nutné znát výši finančních nákladů, navrhuje předložit materiál do dalšího zasedání 

výboru 

 

6. Cyklistická stezka Jeseník – Česká Ves 

Ing. Halas – v současné době je realizován úsek od Bobrovníku do průmyslové zóny, na úsek od 

budovy O2 na ul. Tyršova je podána žádost o dotaci, s projektanty se řeší další alternativy na 

propojení Jeseníku s Českou Vsí 

p. Chovanec – požadavkem po projektantovi bylo i snížení nákladů, původně řešena trasa kolem 

pekárny a ZUŠ s vyústěním na O. Březiny (problémové z důvodu majetkového řešení), od tohoto 

záměru se upustilo a nová trasa navržena po ul. Vodní na O. Březiny s rozšířením komunikace. 



 

4 

Ing. Kalina – rozšíření komunikace bude velice nákladné z důvodu nutnosti přeložení vedení NN 

kolem celého areálu TSJ 

Ing. Ježek – navrhuje vypuštění možnosti průjezdu parčíkem a zachovat průjezd po ul. Vodní 

p. Dubský – proč stahujeme cyklisty z centra města do bočních silnic? Jiná města cyklisty navádějí do 

svých center a kolem památek. 

p. Chovanec – původní myšlenkou při záměru výstavby cyklostezek bylo odklonění cyklistů mimo 

frekventované komunikace kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Projektant vytipoval několik 

tras. 

Ing. Ježek – navrhuje z ul. Tyršovy svést cyklisty na náměstí a po ul. Školní nebo ul. Palackého a 

Tovární zpět na O. Březiny  

Ing. Perutka – z důvodu úspory finančních prostředků by neřešil stavební úpravy na ul. O. Březiny 

(rozšiřování, budování vícepruhové komunikace) 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje přepracování studie změnou trasy přes ul. 

Tyršova, Masarykovo náměstí, Palackého a Tovární  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Různé, diskuze 

p. Dubský – Zámecké náměstí – do komunikace ústí tři chodníky bez návaznosti na druhé straně – 

řešit stav 

p. Chovanec – existuje projekt parkoviště u Jesenky a přeložení přechodu, nachystáno k realizaci, 

chybí však finanční prostředky 

 

Ing. Halas – stánky (farmářské trhy) – do dubna musí být vyřešeno umístění stánků s ohledem na 

podmínky přidělení dotace z Ministerstva zemědělství 

Ing. Vrbková – měly by se umístit na náměstí, na což bylo při jeho rekonstrukce myšleno 

Ing. Perutka – je nutné řešit i zastínění prodejních stánků, proto navrhuje spíše parčík na nám. 

Svobody 

Ing. Ježek – jednotné stánky mobilní – lehké letní a bytelnější na horší povětrnostní podmínky 

Ing. Halas – dle zkušeností ze Šumperka bude požadavkem umístění WC a zdroj vody 

Následně proběhla rozsáhlá rozprava, jakou frekvenci prodeje povolovat (1x týdně, denně, 1x 

měsíčně) a vytipování vhodných míst. 

Ing. Ježek – navrhuje lehké letní méně četné s umístěním např. na náměstí, bytelnější stánky řešit 

v jiné lokalitě. 

 

Ing. Perutka – v minulosti provedena výstavba kanalizace v průmyslové zóně, nyní se komunikace na 

některých místech propadá, bude toto řešeno v rámci reklamace nebo náklady na opravu komunikace 

půjdou na vrub města? 

Ing. Halas – ano, toto je řešeno v reklamačním řízení VaKu, oprava navíc koliduje s budování 

cyklostezky (přejezd těžké techniky) 

Ing. Perutka – do příštího zasedání požaduje doložit, že stavba bude řešena reklamací a oprava nebude 

placena z rozpočtu města 

 

Ing. Ježek – ul. Havlíčkova – špatná dopravní situace, výhybny nefungují, jak vypadá řešení 

parkoviště pod IPOSem? 

p. Chovanec – v současné době se parkoviště projektuje 

Ing. Ježek – bude po vybudování parkoviště opraven i stávající chodník, který je v důsledku přejezdu 

automobilů propadlý? 
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Ing. Cabadaj – dokud nebude vyřešeno parkoviště, nemá smysl chodník opravovat, ve spolupráci 

s technickými službami se vytipovávají komunikace, které se z rozpočtu budou opravovat. 

 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:55 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. 


