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Zápis č. 8 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 9.5.2011 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Omluveni: Ing. Perutka, p. Dubský, Ing. Krátký, p. Jedlička, Ing. Blaško 

Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Ing. Vrbovský, Ing. Kurečka 

 

 

Výbor se sešel na svém 8. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté 

zahájil jednání.  

 
 

1) Směna pozemků mezi městem Jeseník a LESY ČR, s. p. 

Ing. Halas - poskytl základní informace k předkládanému materiálu o zamýšlené směně pozemků mezi 

městem Jeseník a Lesy ČR, s. p. Cílem této směny je vytvoření ucelené plochy lesních pozemků 

v majetku města příp. Lesů ČR, aby mohly být efektivněji obhospodařovány a spravovány. Záměr byl 

započat v roce 2010 a zpracovaly se i znalecké posudky na ocenění pozemků. V tomto roce budou 

muset být posudky aktualizovány a bude se pokračovat v započatém úmyslu. 

Ing. Vrbovský – přiblížil lokality, kterých se směna týká, a dále princip samotné směny (převaha 

lesních pozemků dle vlastníka). Při oceňování pozemků se vycházelo z druhu porostu a jeho stáří, 

který je v současnosti na pozemku. 

Ing. Kurečka – sdělil stanovisko lesního hospodáře, vysvětlil problematiku z pohledu vlastníka lesa 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí další postup ve věci směny lesních pozemků 

mezi městem Jeseník a Lesy České republiky, s. p., Lesní správou Jeseník. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Regionální wellness centrum 

Ing. Halas – poskytl aktuální informace o stavu záměru ze setkání koaličních zastupitelů (místní 

referendum, aktivity Ing. Cupala mezi zastupiteli obce Česká Ves, další postup realizace dle 

harmonogramu).  

Sdělil návrh na postup při zpracování zadání studie RWC II a informoval o plánované schůzce 

s týmem expertů, kteří městu pomohou při tvorbě zadání.  

Ing. Ponechalová – co bude podkladem pro zpracování nové studie? Jaký finanční rámec na realizaci 

díla bude stanoven? 

Ing. Halas – vycházet se bude z odsouhlasených podkladů předložených zastupitelstvu města, částka 

v souladu s finanční únosností pro město, tedy cca 230-240 mil. Kč vč. DPH 

Ing. Kalina – navrhuje uvažovat i o umístění wellness centra v Zóně Za Podjezdem – má potenciál 

území v podobě prostoru, je napojen na obchvat, lokalita zasíťována, nově zbudované parkoviště i pro 

autobusy. Plocha stávajícího koupaliště by se pak mohla využít např. zástavbou pro seniory. 
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Ing. Vrbková – s touto lokalitou bylo i v minulosti uvažováno na využití pro turismus, toto území ale 

bude nutné řádně prozkoumat (podzemní voda) – zrealizovat řádné odvedení dešťových a podzemních 

vod. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o postupu v přípravě zadání pro 

zpracování studie RWC II.  

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o plánované schůzce expertní 

skupiny pro vytvoření zadání studie RWC II se zástupci města a členy výboru, předmětem bude mj. 

vyhodnocení variantního řešení umístění RWC II v lokalitě stávajícího letního koupaliště a v lokalitě 

v Zóně Za Podjezdem. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Aktualizace koncepce prodeje nemovitostí – bytových domů ve vlastnictví města Jeseníku na 
období 2009-2012 

Ing. Halas – ZM zadalo úkol na zpracování aktualizovaných pravidel na prodej městského majetku za 

ceny v místě a čase obvyklé. Dále uvedl podrobnější informace o navržených zpracovaných 

pravidlech. Koncepce řeší různé způsoby prodeje majetku (celek, jednotlivé bytové jednotky aj.), bude 

se upřednostňovat prodej jako celek. 

Ing. Kalina – v koncepci dáno, že se prodej bude uskutečňovat dle ceny stanovené znaleckým 

posudkem. Bude při stanovení ceny nemovitosti zohledněna i fakt nájemníka v bytě?  

Ing. Vrbková – jak se bude stanovovat cena v případě, že nemovitost se bude nabízet k prodeji přímo 

tomu nájemci? 

Ing. Halas – toto bude zohledněno ve znaleckém posudku. Jiné slevy prozatím nejsou řešeny (např. 

bonifikaci za termínovanou úhradu kupní ceny, apod.). Navrhuje, aby znalecké posudky na 

nemovitosti určené k prodeji oceňoval pouze jeden subjekt (možno rozdělit etapově). 

Ing. Cabadaj – při přípravě těchto pravidel nebyl přesně stanoven seznam bytů k prodeji i z toho 

důvodu, že byl dán požadavek na vyčlenění sociálních bytů z prodeje. 

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Petice obyvatel ve věci nesouhlasu s chystanou výstavbou nového přemostění řeky Bělé 
z ulice Svobodova do Smetanových sadů 

Chovanec – dle požadavku obyvatel na vrácení původní lávky byla zpracována PD pro územní 

rozhodnutí na úrovňový přechod (přechod pro chodce hluková stěna). V reakci na toto však druhá 

skupina obyvatel sepsala petici proti výstavbě lávky, a to především z důvodu dopravní bezpečnosti.  

Ing. Vrbková – s navrženým stavem nesouhlasí, vhodnější mimoúrovňová, jinak je toto nebezpečné 

řešení. Měla by se spíše zrealizovat stezka kolem řeky Bělé, na kterou je zpracována projektová 

dokumentace. 

Výbor bere informace na vědomí o petici proti výstavbě lávky do Smetanových sadů v místě původní, 

která byla zničena povodní v roce 1997, a stanovisko zaujme po předložení dopracované projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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5) Různé, diskuze 

Ing. Halas poskytl předběžné informace o možnosti získání prostředků na rekonstrukci sportovní haly, 

na příští jednání Výboru budou připraveny podklady (zpracovaná projektová dokumentace, majetkové 

vztahy, apod.). 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru ve 20:30 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. 


