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Zápis č. 7 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 4.4.2011 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, p. Smrž, Ing. Vrbková, Ing. Ježek, Ing. Kalina, Ing. Perutka, Ing. 

Ponechalová, p. Dubský, Ing. Krátký, p. Jedlička, Ing. Blaško 

Omluveni: --- 
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Ing. Daniš, Ing. Peštuková, Mgr. Procházka 

 

 

Výbor se sešel na svém 7. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté 

zahájil jednání.  

 
 
1) Regionální wellness centrum (konečná rozhodnutí výboru vyplývající z přijatých usnesení 

zastupitelstva města na jeho 2. zasedání a na základě výsledků pracovních skupin) 

Jednotlivé pracovní skupiny poskytly níže uvedené informace k úkolům vyplývajících z přijatých 

usnesení zastupitelstva města (dále jen „ZM”): 

a) model financování RWC – DPH 

Ing. Peštuková – varianty dvojí – pokud bude město provozovatelem objektů sloužících ke sportovním 

a rekreačním účelům, bude se jednat o osvobozené plnění a není tedy nárok na odpočet DPH, nárok 

vznikne u komerčních objektů (např. gastroprovoz) určených k pronájmu. Druhá varianta – pronájem 

celého objektu plátci DPH (objekt sloužící k podnikatelskému účelu) – nutnost po dobu 10 let udržet 

režim plátcovství DPH. Pokud navíc dojde ke změně sazby, bude se uvažovat stále o původní sazbě 

DPH (tedy 20 %).  

Ing. Halas – proběhly konzultace s právníkem o možném modelu provozování objektu institucí 

zřízenou městem (např. Technické služby Jeseník, a.s. – dále jen „TSJ”) – postupné navyšování 

základního jmění TSJ o investici bez DPH, TSJ z těchto finančních prostředků budou investici 

financovat s možností odpočtu DPH z dané investice. Výzva ROPu z roku 2009 umožňovala 

poskytnutí dotace i organizacím zřízeným městem dle zákona č. 205/2000 Sb. TSJ však vznikly v roce 

1995, proto je nutno problematiku řešit s právníkem a úřadem regionální rady. Konstatování – 

nemůžeme v současné době uvažovat o možnosti plného odpočtu DPH z investice. 

Ing. Kalina – je zpracován k této problematice daňovou poradkyní nějaký materiál?  

Ing. Peštuková – v tuto chvíli písemný materiál k tomuto není, je nutné přesně specifikovat objem 

provozu k podnikatelskému účelu, ke sportovnímu a rekreačnímu účelu. Záleží také na modelu 

provozování (město samo x nájemce).  

Ing. Perutka – není reálné, aby město provozovalo toto zařízení samo. Celý komplex by se měl 

pronajmout dalšímu subjektu.  

Ing. Krátký – další variantou by mohlo být založení organizace Mikroregionem Jesenicko, které se 

bude zabývat provozováním sportovního zařízení. 

Ing. Halas – k tomuto bodu nebude stanoveno prozatím žádné usnesení, nutno dohodnout s daňovou 

poradkyní zpracování modelů odpočtu DPH do jednání zastupitelstva města 

17:34 – Ing. Peštuková opustila jednání 
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b) upřesnění varianty II a III zejména o výsledky jednání s obcí Česká Ves 

Ing. Halas – varianta III (rekonstrukce letního koupání a současná rekonstrukce krytého bazénu 

v České Vsi) – cílem výzvy z r. 2009 je podpora celoročně využitelných zařízení, zařízení mají 

vyrůstat v místech s vysokou koncentrací infrastruktury, dotaci z ROP nelze použít výhradně na 

rekonstrukci stávajícího zařízení (bez dalšího rozvoje, je nutná přidaná hodnota), poměr stávající 

vodní plochy a nových ploch by v České Vsi byl problematický. 

Výbor nedoporučuje realizaci varianty III ve smyslu prosté rekonstrukce venkovního koupaliště 
v Jeseníku, zejména s ohledem na nevyužitelnost dotace z ROP. 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výbor nedoporučuje realizace varianty III ve smyslu rekonstrukce stávajícího bazénu v České Vsi, 
zejména s ohledem na rozpor s předpokládanými parametry výzvy ROP. 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Ing. Halas – varianta II (zpracování nového projektu) – zpracován modelový harmonogram akce, 

v případě nového projektu je možné dílo zrealizovat do konce roku 2014. Varianta II je z časového 

hlediska reálná. Dotace z ROPu by případně byla schválena na jednání výboru regionální rady 

v listopadu 2011 (reálné pro variantu II i IIA). Dar soukromé firmy by v tomto modelu vzhledem 

k legislativním změnám byl ohrožen.  

18:13 – Ing. Krátký opustil jednání 
 

Výbor konstatuje, že varianta II je z časového hlediska reálná – viz přiložený harmonogram. 
Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 3 

Toto usnesení nebylo přijato. 

Výbor konstatuje, že financování varianty II je z pohledu dotace ROP reálné. 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Výbor konstatuje, že varianta II je z pohledu daru soukromého subjektu nepravděpodobná. 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2 

 

c) možnost zapojení podnikatelských subjektů do realizace RWC 

Mgr. Procházka – proběhlo jednání, výsledkem bylo najít model, jak podnikatele zapojit do projektu 

(ve smyslu provozování). Návrh podnikatelské společnosti – bude nabízet produkt, který bude pro něj 

výhodnější (např. vstupenka na koupaliště levnější než je cena obvyklá) – vyrovnání rozdílu ceny bude 

hradit obec formou převodu vybraných poplatků za ubytování ve prospěch účtu RWC (nepůjde tedy 

do rozpočtu dané obce). S tímto modelem podnikatelé souhlasí. 

Ing. Blaško – další model – průběžný odkup požadovaného množství běžných vstupenek jako součást 

daného produktu (např. vstupné do RWC jako součást vícedenního skipasu) – vhodné zejména pro 

provozovatele lanovek a vleků. 

Výbor konstatuje, že zapojení podnikatelské veřejnosti do záměru RWC je možné ve fázi provozní, a to 
formou uvedenou v příloze zpracované Ing. Michalem Blaškem s názvem „RWC – podklad pro jednání 
s OHK Jeseník“ 
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Výbor konstatuje, že zapojení obcí Mikroregionu Jesenicko do záměru RWC je možné ve fázi provozní, 
a to formou uvedenou v příloze zpracované Ing. Michalem Blaškem s názvem „RWC – podklad pro 
jednání s Mikroregionem Jesenicko“ 

O výše uvedených usneseních bylo hlasováno souběžně. 

 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

d) vyčíslení možných úspor investičních nákladů 

Ing. Halas – k tomuto bodu byla rozeslána tabulka s možným vyčíslením úspor, projednáváno také na 

předchozím zasedání výboru. Do propočtů prozatím nezahrnuty možné úspory podléhajících jednání 

správců (ČEZ aj.). 

Výbor konstatuje, že částka možných úspor investičních nákladů bez vlivu na celkovou atraktivitu 
zařízení činí 20.370 tis. Kč (viz přiložená tabulka). Částka nezahrnuje možnou úsporu na interiérech 
odhadovanou projektanty na cca 5 mil. Kč. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

e) příprava podkladů nezbytných pro získání dotace z ROP 

Výbor konstatuje, že vedení města seznámilo Výbor s výsledky jednání s ÚRR a poskytnutí dotace 
z ROP je nadále reálné. 

 

Proběhla obsáhlá diskuze o finančních prostředcích města, které jsou potřebné k dofinancování akce 

po odečtení úvěru, dotace a případného daru. 

Ing. Blaško – představil upravenou verzi finanční analýzy projektu – vychází z provozních výdajů 

(zpracované firmou Bazenservis) a provozních příjmů (zpracováno Ing. Vavrečkou, CSc.).  

Ing. Halas – poskytl informace o stavu rozpočtu města (v návaznosti na prezentaci Ing. Cupala na 

zasedání ZM) – bilance běžných příjmů a výdajů, bilance kapitálových příjmů a výdajů, podrobně 

rozebral splátky cizích zdrojů (úvěry) a největší investiční akce (Masarykovo náměstí, Zóna aj.). 

19:36 – Ing. Vrbková opustila jednání 

Nastala rozsáhlá rozprava o možnostech získání dalších finančních prostředků – především z prodeje 

vlastního majetku. Na jednání Rady města bude předložen materiál na možnost zahájení prodeje 

majetku města. 

Výbor doporučuje ZM zahájit neprodleně prodej nemovitého majetku ve výši minimálně 80 mil. Kč pro 
dofinancování investiční akce Regionální wellness centrum. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výbor doporučuje ZM pokračovat v realizaci projektu RWC ve variantě IIA, tzn. za podmínky snížení 
investičních nákladů stávajícího projektu ve výši cca 25 mil. Kč (viz tabulka snížení nákladů). 

Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1 
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2) Koncept územního plánu města Jeseníku a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

- staženo z projednávání výboru, bude předloženo opětovně na další jednání 

3) Tepelné hospodářství 

- staženo z projednávání výboru, bude předloženo opětovně na další jednání 

 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru ve 20:35 a poděkoval všem za účast. 

 

 

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

 

Zapsala: Bc. Gabriela Harudová 

Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


