
 

Město Jeseník 

 
 
                           Usnesení  
 
 

přijatá na 20. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 
17.02.2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 

(IPOS), Jeseník 

 
 
634. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 19. zasedání finančního výboru ze dne 8. 2. 
2022. 
 
 
635. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 15. zasedání kontrolního výboru konaného 
dne 1. 2. 2022.  
 
 
636. 
Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2022.  
 
 
637. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 14. zasedání investičního výboru konaného 
dne 02.02.2022. 
 
 
638. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách. 
 
 
639. 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1340/78, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 37 m2, v k. ú. Bukovice u Jeseníka v katastrálním území 
Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník, z vlastnictví manželů (společné jmění manželů P. H. aj. 
H., v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční stavby Řešení infrastruktury Za 
kotelnou v Bukovicích. 

 
640. 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1340/77, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 17 m2, v k. ú. Bukovice u Jeseníka v katastrálním území 
Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník, z vlastnictví paní S. P., v rámci dokončení 
majetkoprávního vypořádání investiční stavby Řešení infrastruktury Za kotelnou 
v Bukovicích. 
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641. 
Zastupitelstvo města schvaluje 1. změnu rozpočtu města na rok 2022 spočívající 
v rozpočtových opatřeních č. 20/2022 - 34/2022, kterou se příjmy zvyšují o 990 754,76 
Kč, výdaje se zvyšují o 13 261 497,60 Kč, financování se zvyšuje o 12 270 742,84 Kč 
a celkový objem rozpočtu se upravuje na 363 795 854,76 Kč.  
 
 
642. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření 
města za r. 2021. 
 
 
643. 
Zastupitelstvo města schvaluje vzory znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
z rozpočtu města na rok 2022.  
 
 
644. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
sportu - jednorázové akce 2022 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je 
Česká Cyklistická z.s., IČ: 48682543, se sídlem Petříkov 99, Ostružná 788 25, ve výši 
110.000,- Kč na Závod Míru U23 - Grand Prix Jeseníky. 
 
 
645. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Basketbal Jeseník, spolek, IČ: 22875018, se sídlem Dukelská 
1240/27, 790 01 Jeseník ve výši 79.000,- Kč. 
 
 
646. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je FBK Jeseník, spolek, IČ: 22874992, se sídlem U Norkárny 
138, 790 81 Česká Ves ve výši 84.000,- Kč. 
 
 
647. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je FENIX SKI TEAM Jeseník, z. s., IČ: 62353390, se sídlem 
Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník ve výši 222.000,- Kč. 
 
 
648. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je FK Jeseník, z. s., IČ: 26570831, se sídlem Dukelská 498/19, 
790 01 Jeseník ve výši 391.000,- Kč. 
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649. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je FORCE TEAM JESENÍK, z.s., IČ:2656123, se sídlem Lipovská 
1161/38, 790 01 Jeseník výši 239.000,- Kč. 
 
 
650. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je spolek HOROLEZCI Jeseník, IČ:04608445, se sídlem Adolfovice 
193, 790 01 Bělá pod Pradědem ve výši 100.000,- Kč. 
 
 
651. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Karate klub Jeseník, spolek, IČ: 22874542, se sídlem Lipovská 
1168/54, 790 01 Jeseník ve výši 115.000,- Kč. 
 
 
652. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je La Pirouette, z. s., IČ: 04392167, se sídlem Kolnovice 52, 790 
84 Mikulovice ve výši 54.000,- Kč. 
 
 
653. 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Klub sportovního tance Jesenicka z.s., IČ: 01778595, se 
sídlem Josefa Hory 1114/7, 790 01 Jeseník ve výši 55.000,- Kč. 

 
 
654. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Šachový klub Jeseník, z.s., IČ: 63696231, se sídlem Palackého 
13/11, 790 01 Jeseník ve výši 70.000,- Kč. 
 
 
655. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Plavecký klub Jeseník, spolek, IČ: 22825941, se sídlem Lipová - 
lázně 741, 7906 61 ve výši 61.000,- Kč. 
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656. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu 
celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je AC Gamaspol Jeseník, spolek, IČ: 22868178, se sídlem Jánského 
67, 790 81 Česká Ves 7906 61, ve výši 51.000,- Kč. 
 
 
657. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci, kterým je příspěvková organizace Krytý bazén Česká 
Ves, IČ: 71239545, se sídlem Jánského 534, 790 81 Česká Ves, ve výši 280.000,- Kč na 
celoroční provoz. 
 
 
658. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, 
IČ: 68911891, se sídlem Seifertova 661, 790 01 Jeseník, ve výši 60.000,- Kč na zajištění 
celoroční činnosti. 
 
 
659. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci,  kterým je Spolek Montessori Jeseník, z.s.,  IČ: 0821101, 
se sídlem Palackého 1397/10b, 790 01 Jeseník, ve výši 60.000,- Kč na nájem a energie 
provozu RC Monty. 
 
 
660. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy na částku 
100.000,- Kč s žadatelem: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem 
v Olomouci, Schweitzerova 91, PSČ 779 00,  IČ: 70885940 na pořízení záchranářského 
čelního nakladače včetně příslušenství. 

 
 
661. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy na částku 
80.000,- Kč s žadatelem: Římskokatolická farnost Jeseník, se sídlem Palackého 179/8, 790 
01 Jeseník, IČ: 42766648 na obnovu fasády kostela sv. Jiří v Jeseníku - Bukovicích. 

 
 
662. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Boétheia - společenství 
křesťanské pomoci, z.s. IČ:62352946 se sídlem O. Březiny 228, 790 01 Jeseník, ve výši 
80.000,- Kč na sociální službu Azylový dům pro rodiče s dětmi. 
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663. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci, kterým je  MRC Krteček Jeseník z. s. IČ:26657821, se 
sídlem Kostelní 142/5, 790 01 Jeseník, ve výši 90.000,-Kč na dofinancování projektu 
Pohodové rodičovství s Krtečkem. 

 
664. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Boétheia - společenství 
křesťanské pomoci, z.s. IČ:62352946 se sídlem O. Březiny 228, 790 01 Jeseník, ve výši 
60.000,- Kč na sociální službu Nízkoprahové denní centrum. 

 
665. 
Zastupitelstvo města schvaluje členství Turistického informačního centra Jeseník v profesní 
organizaci Asociace turistických informačních center ČR. 

 
666. 
Zastupitelstvo města schvaluje pokračování příprav realizace projektu „Inovační hub 
Jeseník“ v prostoru staré knihovny. 
 
 
667. 
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Jeseník za období 2017 - 2021, jehož součástí jsou Pokyny pro zpracování Změny č. 3 
Územního plánu Jeseník 
 
 
668. 
Zastupiteltvo města rozhoduje o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Jeseník, která bude 
pořizována zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona a bude pořízena 
s prvky regulačního plánu 
 
 
669. 
Zastupitelstvo města Jeseník schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité 
věci - pozemku parc. č. 760/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Jeseník, obec Jeseník z vlastnictví 
České republiky, z příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, do vlastnictví města Jeseník. 
 
 
670. 
Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti M. H. V. a F. H. o prodej pozemkové parcely 
č. 189/1 v k.ú. Seč u Jeseníka. 
 
 
671. 
Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti T. Š. o prodej pozemkové parcely č. 660 v k.ú. 
Bukovice u Jeseníka. 
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672. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat 
spoluvlastnický podíl města Jeseník o velikosti 1/9 na následujících nemovitostech 
nacházejících se v katastrálním území Dolní Fořt, obec Uhelná, zapsaných na LV 184: 
pozemek st. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba rodinného domu 
č.p. 34, pozemek parc. č. 202 (zahrada), pozemek parc. č. 208/1 (zahrada) a pozemek 
parc. č. 208/2 (zahrada),  a to za celkovou kupní cenu 315.000 Kč, kdy v termínu 
zveřejnění na úřední desce města nebyla podána nabídka. 
 
 
673. 
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl 
města Jeseník o velikosti 1/9 na následujících nemovitostech nacházejících se  v 
katastrálním území Dolní Fořt, obec Uhelná, zapsaných na LV 184: pozemek st. 31 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 34, pozemek 
parc. č. 202 (zahrada), pozemek parc. č. 208/1 (zahrada) a pozemek parc. č. 208/2 
(zahrada),  a to za celkovou kupní cenu 315.000 Kč.  
 
 
674. 
Zastupitelstvo města ruší zveřejněný záměr města prodat pozemkové parcely č. 141 
o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč u Jeseníka, který byl schválen 
usnesením č. 578 dne 16.9.2021. 
 
 
675. 
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města prodat pozemkové parcely č. 141 
o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč u Jeseníka, obálkovou metodou 
za níže uvedených podmínek: 
a) Minimální kupní cena pozemků činí 1.500 Kč/m2 + aktuální sazba DPH, 
b) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba rodinného domu v 

souladu s platným územním plánem města Jeseník. Stavba bude dokončena 
nejpozději do 10 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům,  

c) Ujednání výhrady práva zpětné koupě pozemku jako práva věcného zřízeného na dobu 
15 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům pro případ, že stavba dle písm. b) 
nebude do 10 let od nabytí pozemku vybudována. 

d) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem 
města Jeseníku. 

e) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. 
f) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující - znalecký posudek, geometrický 
    oddělovací plán (v případě, že bude zpracován) a správní poplatek za podání návrhu na 
    zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
g) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník. 
 
 
676. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat pozemek 
par. č. 901/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Jeseník, jehož součástí 
je budova bývalé kotelny „Husova“ č. p. 1124 na ulici Seifertova (stavba technického 
zařízení) obálkovou metodou za minimální kupní cenu 1 000 000 Kč. Záměr byl zveřejněn 
na základě usnesení zastupitelstva města č. 584, které bylo přijato 16.09.2021 a v termínu 
zveřejnění od 01.10.2021 do 18.10.2021 nikdo neprojevil zájem o koupi. 
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677. 
Zastupitelstvo města schvaluje nové zveřejnění záměru města prodat pozemek par. 
č. 901/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Jeseník, jehož součástí je 
budova bývalé kotelny „Husova“ č. p. 1124 na ulici Seifertova (stavba technického 
zařízení) a to obálkovou metodou za těchto podmínek: 
a) Uzavření kupní smlouvy proběhne do 90 dnů ode dne schválení prodeje pozemku 

Zastupitelstvem města Jeseníku. 
b) Minimální kupní cena nemovitosti se stanovuje rovna tržní ceně dle znaleckého 

posudku, tedy částkou 1 000 000 Kč. 
c)  Úhrada celé kupní ceny musí být provedena před podpisem kupní smlouvy. 
d) Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Jedná se zejména o znalecký 

posudek, geometrický oddělovací plán (v případě, že bude zpracován) a správní 
poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.  

e) Kupující musí mít ke dni uzavření této smlouvy vyrovnány veškeré peněžní závazky vůči 
městu Jeseník. 

f) Nemovitost bude využita v souladu s územním plánem města Jeseník. 
 
678. 
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty v rozsahu její 
jedné poloviny, tj. 50.000 Kč, vůči společnosti KAVOPLYN s.r.o., IČO: 27794946, 
Postřelmov, která byla sjednána v čl. VII. odst. 2 Smlouvy o revitalizaci povrchu 
komunikace č. MJ-SML/0854/2020 ze dne 10.12.2020 pro případ nedodržení termínu 
revitalizace. Tohoto práva se zastupitelstvo vzdává pouze pro tento konkrétní případ po 
posouzení zákonných kritérií, kdy z důvodů klimatických podmínek a dalšího relevantního 
odůvodnění, nebylo ze strany společnosti možné dodržet termín realizace 30.04.2021 a k 
provedení došlo až 06.09.2021. Výše smluvní pokuty, která bude po uvedené společnosti 
vymáhána, tedy činí 50.000 Kč. 

 
679. 
 Zastupitelstvo města schvaluje opravu tiskové chyby usnesení č. 540 přijatého na 16. 
zasedání zastupitelstva města dne 17.6.2021:  
-původní usnesení-  
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině Městská kulturní 
zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, z důvodů svěření 
majetku města k hospodaření, konkrétně se jedná o Letní divadlo ve Smetanových sadech 
včetně betonových laviček a pozemkových parcel 588/4, 588/5.  
-nové usnesení-  
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině Městská kulturní 
zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, z důvodů svěření 
majetku města k hospodaření, konkrétně se jedná o Letní divadlo ve Smetanových sadech 
včetně betonových laviček a pozemkových parcel 788/4, 788/5.  

 
 
 
 
 

     

    Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                       Tomáš Vlazlo, v. r.                         
                    starostka                                            1. místostarosta                                     


