
Město Jeseník 
 

 
                                 Usnesení  
 
 
 

přijatá na 78. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.2.2021 
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 

 
 
2211. 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 13/2021 - 27/2021 
 
 
2212. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných 
výsledcích hospodaření města za r. 2020. 
 
 
2213. 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 
2021 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 28/2021 - 49/2021, kterou se příjmy zvyšují 
o 12 798 984,44 Kč, výdaje se zvyšují o 10 903 274,30 Kč a financování se snižuje 
o 1 895 710,14 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 324 416 416,59 Kč.  
 
 
2214. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Jeseník č.1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
 
 
2215. 
Rada města dává zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková 
organizace, se sídlem Jeseník, Jiráskova 799, IČ: 750 29 430, souhlas s podáním žádosti 
z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony 
pro MŠ a ZŠ III. 
 
 
2216. 
Rada města dává zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková 
organizace, se sídlem Jeseník, Tyršova 307, IČ: 70914877, souhlas s podáním žádosti 
z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony 
pro MŠ a ZŠ III. 
 
 
2217. 
Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, 
se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání grantové žádosti vyhlášené 
Nadací ČEZ v programu Podpora regionů za účelem nákupu a montáže biblioboxu 
pro Knihovnu Vincence Priessnitze.  
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2218. 
Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, 
se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k oprávnění přijmout nadační 
příspěvek z grantu vyhlášeného Nadací ČEZ v programu Podpora regionů, do majetku 
příspěvkové organizace.  
 
 
2219. 
Rada města jmenuje členy konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ky zřízené  
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28.října 873, Jeseník, 
IČ: 60341742. 
 
 
2220. 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dotační komise dne 3.2.2021. 
 
 
2221. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Okresní 
sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, IČ:64095649, se sídlem Dukelská 
1240/27, 790 01 Jeseník ve výši 4.900,- Kč na 23. ročník Ligy základních škol ve stolním 
tenisu. 
 
 
2222. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem HOROLEZCI Jeseník, 
z.s., IČ:04608445, se sídlem Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem ve výši 20.000,- 
Kč na Český pohár mládeže do 14 let v lezení na obtížnost - Jeseník. 
 
 
2223. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem Na Smrťáku z.s., 
IČ:22883690, se sídlem Nerudova 1399/23a, 790 01 Jeseník ve výši 10.000,- Kč na 
Jesenická desítka. 
 
 
2224. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem Na Smrťáku z.s., 
IČ:22883690, se sídlem Nerudova 1399/23a, 790 01 Jeseník ve výši 10.000,- Kč na 
Jesenická šedesátka. 
 
 
2225. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Raft team 
H2O Jeseník, z.s., IČ: 03679098, se sídlem Na Stráni 307/10, Bukovice, 790 01 Jeseník 
ve výši 31.000,- Kč na Podporu účasti jesenických juniorů na MS v raftingu v Číně 2021. 
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2226. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je SKI 
Řetězárna, pobočný spolek, IČ: 72073187, se sídlem Na Stráni 253/2, Bukovice, 790 01 
Jeseník ve výši 5.000,- Kč na Veřejný závod v obřím slalomu - Cena skřítka Ostružníka - 
13. ročník. 
 
 
2227. 
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace žadateli TAJV, z.s., IČ: 09287094, se sídlem 
Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady na Sportovní den mládeže s TAJV v Jeseníku. 
 
 
2228. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je FORCE TEAM 
JESENÍK, z.s., IČ:2656123, se sídlem Lipovská 1161/38, 790 01 Jeseník ve výši 48.000,- 
Kč na TOI TOI CUP Jeseník - Český pohár mládeže v cyklokrosu. 
 
 
2229. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Paraklub 
Jeseník z.s., IČ: 47999471, se sídlem Rejvízská 177, Bukovice, 790 01 Jeseník ve výši 
14.000,- Kč na Priessnitzův Pohár 23. ročník. 
 
 
2230. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu sportu - 
jednorázové akce 2021 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 21.000,- 
Kč na 31. ročník mezinárodního šachového turnaje JESENÍK OPEN. 
 
 
2231. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu sportu - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Jesenická Cyklistická z.s., IČ: 02926865, se sídlem Palackého 
1341/2, 790 01 Jeseník ve výši 100.000,- Kč na Závod Míru U23/Grand Prix Jeseníky, 
Nations Cup 2021, Pohár Národů. 
 
 

2232. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, 
kterým je Bikros klub Jeseník - ÚAMK, IČ: 48807621, se sídlem Tyršova 1042/2, 
79001, 790 01 Jeseník ve výši 26.000,- Kč. 
 
 

2233. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 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 34.000,- Kč. 
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2234. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, 
kterým je KST Jeseník, z.s., IČ: 62353225, se sídlem Dukelská 203/11, 790 01 
Jeseník ve výši 12.000,- Kč. 
 
 
2235. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, 
kterým je SKI Řetězárna, pobočný spolek, IČ: 72073187, se sídlem Na Stráni 253/2, 
Bukovice, 790 01 Jeseník ve výši 32.000,- Kč. 
 
 
2236. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 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 50.000,- Kč. 
 
 
2237. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu celoroční 
činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, 
kterým je Tenisový klub Jeseník, z.s., IČ: 47999225, se sídlem Janáčkova 747, 
790 01 Jeseník ve výši 43.000,- Kč. 
 
 
2238. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Basketbal Jeseník, spolek, IČ: 22875018, 
se sídlem Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník ve výši 105.000,- Kč. 
 
 
2239. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je FBK Jeseník, spolek, IČ: 22874992, 
se sídlem U Norkárny 138, 790 81 Česká Ves ve výši 120.000,- Kč. 
 
 
2240. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 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 282.000,- 
Kč. 
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2241. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je FK Jeseník, z. s., IČ: 26570831, se sídlem 
Dukelská 498/19, 790 01 Jeseník ve výši 422.000,- Kč. 
 
 
2242. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je FORCE TEAM JESENÍK, z.s., IČ:2656123, 
se sídlem Lipovská 1161/38, 790 01 Jeseník výši 180.000,- Kč. 
 
 
2243. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je spolek HOROLEZCI Jeseník, IČ:04608445, 
se sídlem Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem ve výši 74.000,- Kč. 
 
 
2244. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Karate klub Jeseník, spolek, IČ: 22874542, 
se sídlem Lipovská 1168/54, 790 01 Jeseník ve výši 110.000,- Kč. 
 
 
2245. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je La Pirouette, z. s., IČ: 04392167, se sídlem 
Kolnovice 52, 790 84 Mikulovice ve výši 59.000,- Kč. 
 
 
2246. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2021 a uzavření 
příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Raft team H2O Jeseník, z.s., IČ: 03679098, 
se sídlem Na Stráni 307/10, Bukovice, 790 01 Jeseník ve výši 51.000,- Kč. 
 
 
2247. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s., IČ: 64988333, se 
sídlem Jablonského 180/97, 779 09 Olomouc, ve výši 25.000,- Kč na XXIX. Ročník 
Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. 
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2248. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým jsou Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČ: 45193452, se sídlem 
Priessnitzova 12/299, 790 01 Jeseník,  ve výši 18.000,- Kč na Mezinárodní den dětí 2021. 
 
 
2249. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Společnost Vincenze Priessnitze z.s., IČ: 71178864, se sídlem 
Priessnitzova 12/299, 790 01 Jeseník, ve výši 9.000,- Kč na Dny her v Háji víly Ozdravy 
2021. 
 
 
2250. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 a uzavření příslušné smlouvy 
s žadatelem, kterým je Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, IČ: 64095649, 
se sídlem Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, ve výši 24.000,- Kč na vyhlášení ankety 
„Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“. 
 
 
2251. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Dotačního 
programu na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce 2021 
a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Spolek přátel umění, IČ: 26545772, 
se sídlem ZUŠ Jeseník, 28.října 873/2, 790 01 Jeseník, ve výši 60.000,- Kč na Oslavy 
50 let Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník. 
 
 
2252. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci,  kterým jsou Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, IČ: 68923244, 
se sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, ve výši 15.000,- Kč  na  Zlepšení dopravní 
obslužnosti pro zimní sporty - SKI BUS. 
 
 
2253. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci,  kterým je Chaloupka v lese z.s., IČ: 05705703, se sídlem Kostelní 
1336/3a, 790 01 Jeseník, ve výši 26.000,- Kč na Lesní klub Chaloupka - celoroční činnost. 
 
 
2254. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci,  kterým je SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Jeseník, IČ: 
64631583, se sídlem Tovární 1287/4, ve výši 35.000,- Kč na Zajištění činnosti SDH Jeseník 
a mladých hasičů SDH Jeseník. 
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2255. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci,  kterým je Sudetikus, z.s., IČ: 04678311, se sídlem Sládkova 359/3, 
790 01 Jeseník, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost. 
 
 
2256. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci,  kterým je Post Bellum, z.ú., IČ: 26548526, se sídlem nábřeží 
Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc, ve výši  20.000,- Kč na Paměť národa Střední 
Morava 2021. 
 
 
2257. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 
200.000,- Kč na celoroční provoz. 
 
 
2258. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
 
 
2259. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je ZAHRADA 2000 z.s. 
IČ:64988309, se sídlem   Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník, ve výši 21.000,- Kč na sociální 
službu Sociální rehabilitace. 
 
 
2260. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je ZAHRADA 2000 z.s., 
IČ: 64988309,  se sídlem Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník, ve výši 21.000 na sociální službu 
Sociálně terapeutické dílny. 
 
 
2261. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Darmoděj z.ú. 
IČ:27027864, se sídlem Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník,  ve výši 23.000,- Kč na sociální 
službu Kontaktní centrum. 
 
 
2262. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Darmoděj z.ú. 
IČ:27027864, se sídlem Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník,  ve výši  24.000,- Kč na sociální 
službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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2263. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Darmoděj z.ú. 
IČ:27027864, se sídlem Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník,  ve výši  24.000,- Kč na sociální 
službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
 
 
2264. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Darmoděj z.ú. 
IČ:27027864, se sídlem Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník,  ve výši  24.000,- Kč na sociální 
službu Terénní programy. 
 
 
2265. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Darmoděj z.ú. 
IČ:27027864, se sídlem Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník,  ve výši  5.000,- Kč na sociální 
službu Služba následné péče. 
 
 
2266. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Charita Jeseník 
IČ:60339241, se sídlem Zámecké náměstí 2/2,  790 01 Jeseník,  ve výši 23.000,- Kč 
na sociální službu Denní stacionář Šimon. 
 
 
2267. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Jeseník IČ:65399447, se sídlem Tovární 
1332/1a, 790 01 Jeseník,  ve výši 20.000,- Kč na sociální službu Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 
 
2268. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je  Člověk v tísni, 
o.p.s. IČ:25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, ve výši 23.000,-Kč 
na sociální službu Terénní programy. 
 
 
2269. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je  Člověk v tísni, 
o.p.s. IČ:25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, ve výši 23.000,-Kč 
na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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2270. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je spolek Jdeme 
Autistům Naproti, IČ:27041972, se sídlem Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc, ve výši 
15.000,-Kč na sociální službu Raná péče.  
 
 
2271. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je  Diakonie ČCE 
IČ:42766214, se sídlem Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou, ve výši 
21.000,-Kč na sociální službu Domy na půl cesty. 
 
 
2272. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem, kterým je Maltézská pomoc, 
o.p.s. IČ:26708451, se sídlem Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, ve výši 21.000,-Kč na sociální 
službu Osobní asistence. 
 
 
2273. 
Rada 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 30.000,- Kč 
na sociální službu Azylový dům pro muže a ženy. 
 
 
2274. 
Rada 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 25.000,- Kč 
na sociální službu Noclehárny. 
 
 
2275. 
Rada 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  50.000,- Kč 
na sociální službu Nízkoprahové denní centrum. 
 
 

2276. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Charita Jeseník IČ:60339241, se sídlem 
Zámecké náměstí 2/2,  790 01 Jeseník,  ve výši  20.000,- Kč na sociální službu Domov 
pokojného stáří sv. Hedviky. 
 
 

2277. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je  Charita Jeseník IČ:60339241, se sídlem 
Zámecké náměstí 2/2,  790 01 Jeseník,  ve výši  14.000,- Kč na sociální službu Domov 
se zvláštním režimem - Charitní dům sv. Anežky. 
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2278. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je  Charita Jeseník IČ:60339241, se sídlem 
Zámecké náměstí 2/2,  790 01 Jeseník,  ve výši  20.000,- Kč na sociální službu Domov 
se zvláštním režimem - Domov pokojného stáří sv. Františka. 
 
 
2279. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Charita Jeseník IČ:60339241, se sídlem 
Zámecké náměstí 2/2,  790 01 Jeseník,  ve výši  20.000,- Kč na službu Domácí paliativní 
a hospicová péče. 
 
 
2280. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Maltézská pomoc, o.p.s. IČ:26708451, 
se sídlem Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, ve výši 10.000,-Kč na službu Dobrovolnické 
centrum. 
 
 
2281. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Hospic na Svatém Kopečku, IČ:73634671, 
se sídlem nám. Sadové 4/24, Olomouc - Svatý Kopeček, 779 00, ve výši 5.000,-Kč 
na sociální službu Odlehčovací služba. 
 
 
2282. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je  ESPEDIENTE, z.s. IČ:27032426, 
se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou, ve výši 8.000,-Kč na dofinancování 
projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát. 
 
 
2283. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z.s., Jeseník IČ:65399447, se sídlem Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník,  
ve výši  10.000,- Kč na službu Sociální poradenství pro zrakově postižené na Jesenicku. 
 
 
2284. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. 
IČ:27163059, se sídlem Havlíčkova 448/44, 586 01 Jihlava, ve výši 5.000,-Kč 
na dofinancování projektu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb. 
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2285. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z.s., Jeseník IČ:65399447, se sídlem Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník,  
ve výši  10.000,- Kč na dofinancování  akce Dny umění nevidomých na Moravě ve městě 
Jeseník. 
 
 
2286. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je Ekojóga České republiky, z.s. 
IČ: 68911572,se sídlem Lipovská 1177/24, 790 01 Jeseník, ve výši 10.000,-Kč 
na dofinancování akce Pobytový tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
 
 
2287. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v sociální oblasti, kterým je příspěvková organizace Domov 
pro seniory Javorník, IČ:75004101, se sídlem Školní 104, 790 70 Javorník, ve výši 5.000,-
Kč na dofinancování akce Sportovní hry pro seniory. 
 
 
2288. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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  100.000,- Kč na sociální službu Azylový dům pro rodiče s dětmi. 
 
 
2289. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
 
 
2290. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v oblasti životního prostředí, kterým je Základní článek Hnutí 
Brontosaurus WOODCRAFT Jeseníky, IČ: 03348806, se sídlem U Kasáren 1135, 790 01 
Jeseník, ve výši 20.000,- Kč na Zázemí pro výuku EVVO. 
 
 

2291. 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci v oblasti životního prostředí, kterým je Střední průmyslová škola 
Jeseník, IČ: 00176401, se sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, ve výši 10.000,- Kč na 
Přírodní zahradu emko. 
 

 
2292. 
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace J.T., na vydání publikace o R. Rittnerovi 
založené na jeho pozůstalosti z jesenického archivu pro úzké zaměření na odbornou 
veřejnost. 
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2293. 
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace J.G. na akci Kulturní oživení pod Pradědem. 
Akce nesplňuje účel dotačního programu - zaměření zejména pro občany města Jeseníku. 
 
 
2294. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru a uzavření darovací 
smlouvy na částku 100.000,- Kč s žadatelem: Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Schweitzerova 91, PSČ 779 00,  IČ: 70885940 
na pořízení záchranné seskokové matrace. 
 
 
2295. 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
„Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník“ se zhotovitelem společností Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., IČO: 27466868, se sídlem na adrese Bozděchova 
1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové. 
 
 
2296. 
Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování 
služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Jana 
Fantová, IČO: 73255726, se sídlem na adrese Kalvodova 463/30, 790 01 Jeseník. 
 
 
2297. 
Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování 
služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Petr 
Bechynský, IČO: 87373840, se sídlem na adrese Boženy Němcové 993/19, 790 01 Jeseník. 
 
 
2298. 
Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování 
služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Petr Berger, 
IČO: 60001461, se sídlem na adrese Polská 634, 790 81 Česká Ves. 
 
 
2299. 
Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování 
služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Tomáš 
Fojtík, IČO: 68907656, se sídlem na adrese Bezručova 648/23, 790 01 Jeseník. 
 
 
2300. 
Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k rámcové dohodě o poskytování 
služeb senior taxi č. MJ-SML/0703/2019 ze dne 23.10.2019 s poskytovatelem Martin Kelle, 
IČO: 05373794, se sídlem na adrese Mahenova 635/21, 790 01 Jeseník. 
 
2301. 
Rada města schvaluje zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávku včetně souvisejícího plněním pod názvem Modernizace hardwaru a softwaru 
Městského úřadu Jeseník a schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení 
nabídek. 



 13 

2302. 
Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 6N21/78, a to mezi Českou republikou 
- Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774 (jako pronajímatelem) a městem Jeseník, 
IČO: 00302724 (jako nájemcem), kterou dává pronajímatel souhlas s umístěním 
a provedením dočasného záboru na pozemcích parc. č. 198 a 199/1 v k. ú. Bukovice 
u Jeseníka v souvislosti se stavbou "Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích". 
 
 
2303. 
Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 5N21/78, a to mezi Českou republikou 
- Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774 (jako pronajímatelem) a městem Jeseník, 
IČO: 00302724 (jako nájemcem), kterou dává pronajímatel souhlas s umístěním 
a provedením trvalého záboru na pozemcích parc. č. 198 a 199/1 v k. ú. Bukovice 
u Jeseníka v souvislosti se stavbou "Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích". 
 
 
2304. 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
č. 9421000194/2021/4000235417, a to mezi městem Jeseník jako investorem a GasNet, 
s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako budoucím nájemcem, 
v souvislosti s připojením lokality Raisova. 
 
 
2305. 
Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek 
s účinností od 16.02.2021. 
 
 
2306. 
Rada města Jeseník konstatuje potřebu vytvářet podmínky pro vznik finančně dostupného 

bydlení v Jeseníku. 

 
 
2307. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pokračovat v přípravě Záměru projektu 

dostupného družstevního bydlení s participací města Jeseník, jehož navrhované základní 

parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 
 
2308. 
Rada města ukládá Odboru investic a majetku předložit Záměr projektu dostupného 
družstevního bydlení s participací města Jeseník zastupitelstvu města. 
 
 

2309. 
Rada města schvaluje přijetí daru – sanitního vozidla VW Transporter 2,0 TDi, RZ 5M4 
7883, VIN WV1ZZZ7HZEH036458 a uzavření příslušné darovací smlouvy s dárcem 
Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc. 
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2310. 
Rada města uděluje výjimku z Pravidel pro poskytování městského porodného ve věci L. B. 
 
 
2311. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje proseniorské politiky 
na roky 2021 až 2024 jako strategický dokument pro oblast proseniorské politiky 
 
 
2312. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo (č.j.MJ-

SML/OVV/0002/2004 uzavřené s Etelkou Jurčíkovou, IČ:47851431 jako zhotovitelem dne 

29.3.2004), jejímž předmětem je zajištění profesionálního úklidu, vrátné služby a obsluhy 

telefonní ústředny objektu ve vlastnictví města Jeseník, Tovární 1287/4, Jeseník. 

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla v návaznosti na zákonné zvýšení minimální 

mzdy a následně zákonných odvodů. 

 
 
2313. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o dílo (č.j.MJ-

SML/OVV/0001/2004 uzavřené s Etelkou Jurčíkovou, IČ:47851431 jako zhotovitelem dne 

29.3.2004), jejímž předmětem je zajištění profesionálního úklidu objektu ve vlastnictví 

města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník. Předmětem dodatku je navýšení ceny 

díla v návaznosti na zákonné zvýšení minimální mzdy a následně zákonných odvodů. 

 
 
2314. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod movité věci, 

konkrétně sochy Rudoarmějce (věcný dar), z vlastnictví města Jeseník do vlastnictví obce 

Česká Ves, IČ: 00636037. 

 
 
2315. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat 
pozemkovou parcelu č. 1313/71 o výměře 6376 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní 
cenu 400 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje 
pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru. 
 
 
2316. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 
133 m2 z pozemkové parcely č. 2291/2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 530 Kč/m2, která 
bude navýšena o platnou sazbu DPH, společnosti ILÍK, s.r.o., Tylova 1154/1, 790 01 
Jeseník, IČO: 25860283. 
 
 
2317. 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 28 m2 

z pozemkové parcely č. 223/1 a část pozemku o výměře 24 m2 z pozemkové parcely 
č. 2459, obě v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada.  
 
 



 15 

2318. 
Rada města schvaluje uzavření nových nájemních smluv o nájmu bytů se stávajícími 
nájemci v nemovitosti č. p. 1267+1268 na ul. U Kasáren v Jeseníku, kteří byty užívají 
na základě nájemního vztahu uzavřeného na dobu neurčitou. Těmito novými smlouvami 
budou zrušena a plně nahrazena veškerá dřívější ujednání, dohody či smlouvy uzavřené 
mezi městem a nájemcem, týkající se nájmu konkrétního bytu.  Měsíční nájemné v těchto 
smlouvách bude sjednáno ve výši 75 Kč/m2/měsíc s tím, že po dobu do zahájení 
rekonstrukce nemovitosti  a dále po celou dobu, kdy bude rekonstrukce probíhat, budou 
nájemci platit nájemné snížené o 20 %, tedy částku 60 Kč/m2/měsíc. Nájemné u bytů č. 9,  
č.10 v nemovitosti č.p.1267 a u bytu č. 5 v nemovitosti č.p.1268 bude po celou dobu, kdy 
bude rekonstrukce probíhat, dále sníženo o 30 %, tedy na částku 42 Kč/m2/měsíc, 
z důvodu technického stavu bytu. 

 
 
2319. 
Rada města stanovuje v bytech ve vlastnictví města v nemovitosti č. p. 1267+1268 (ulice 
u Kasáren) u nájemních vztahů, které vzniknou nově po datu 1. 3. 2021 nájemné ve výši  
75 Kč/m2/měsíc s tím, že po dobu do zahájení rekonstrukce nemovitosti  a dále po celou 
dobu, kdy bude rekonstrukce probíhat, budou nájemci platit nájemné snížené o 20 %, 
tedy částku 60 Kč/m2/měsíc.  

 
 
2320. 
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení Rady města č. 2318 ze dne 15.02.2021 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícími nájemci: 

- E. Š., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku na 
dobu neurčitou,  

- L. P., pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou, 

- Manželé J. a H. H., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou, 

- Manželé P. a O. V., pronájem bytu č. 4 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou, 

- J. M., pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou, 

- E. F., pronájem bytu č. 8 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou, 

- Manželé P. a I. B., pronájem bytu č. 9 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou, 

- J. S., pronájem bytu č. 10 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou, 

- F. J., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p.1268 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou, 

- Manželé M. a L. V., pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č. p.1268 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou, 

- A. S. a L. J.,  pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p.1268 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou, 

- Manželé J. a J. S., pronájem bytu č. 4 v nemovitosti č. p.1268 na ul. U Kasáren v 
Jeseníku  na dobu neurčitou. 

- G. M., pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č. p.1268 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu neurčitou. 
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2321. 
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení Rady města č. 2319 ze dne 15.02.2021 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícími nájemci: 

- J. K., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu určitou 1 rok, 

- S. K., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p.1267 na ul. U Kasáren v Jeseníku  na 
dobu určitou 1 rok. 

 
 
2322. 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 (velikost cca 
59 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 1264/1 na ulici U Kasáren v Jeseníku s panem J. K. jako 
nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení, bez předchozí povinnosti 
úhrady peněžní jistoty. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána 
nejpozději do 01. 03. 2021. Měsíční nájemné bude sjednáno ve výši 75 Kč/m2/měsíc s tím, 
že po dobu do zahájení rekonstrukce nemovitosti  a dále po celou dobu, kdy bude 
rekonstrukce probíhat, bude nájemce platit nájemné snížené o 20 %, tedy částku 60 
Kč/m2/měsíc. 
 
 
2323. 
Rada města revokuje své usnesení č. 1357, ze 42. zasedání Rady města Jeseník ze dne 
09. 03. 2020, kterým schválila členění bytů ve vlastnictví města.  
 
 
2324. 
Rada města schvaluje členění bytů ve vlastnictví města, a to na byty v nemovitostech 

č. p. 1264-1268 na ul. U Kasáren, standardní byty, byty určené k sociálnímu bydlení 

bez dotace, byty určené k sociálnímu bydlení pořízené s poskytnutím dotace a byty 

se sníženou kvalitou. 

 
 
2325. 
Rada města stanovuje nájemné v bytech ve vlastnictví města u nájemních vztahů, které 
vzniknou nově po 01. 04. 2021 a u nájemních vztahů uzavřených na dobu určitou, 
u kterých bude na základě dodatku k nájemní smlouvě trvat nájem i po datu 31. 03. 2021 
v následující výši dle druhu bytu takto: 

· U standardních bytů: 
- základní nájemné ve výši 75 Kč/m2/měsíc, pokud byla provedena rekonstrukce 

bytu samotného a zároveň i nemovitosti, ve které se byt nachází, vyjma bytů 
v nemovitostech č.p.1264-1268,  

- nájemné snížené ve výši 67,50 Kč/m2/měsíc (90% základního nájemného), 
z důvodu snížení standardu bydlení, vyjma bytů v nemovitostech č.p.1264-
1268, 

· u bytů určených k sociálnímu bydlení (vyjma bytů pořízených s poskytnutím 
dotace) nájemné ve výši 60 Kč/m2/měsíc, 

· u bytů určených k sociálnímu bydlení pořízených s poskytnutím dotace nájemné ve 
výši 54 Kč/m2/měsíc, 

· u bytů se sníženou kvalitou: 
- nachází-li se příslušenství mimo byt samotný, nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc, 
- bez vlastního kompletního příslušenství nájemné ve výši 37 Kč/m2/měsíc. 
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2326. 
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení Rady města č. 2325 ze dne 15.02.2021 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícím nájemcem: 

- I. M., pronájem bytu č. 4 v nemovitosti č. p.51 na ul. Šumperská v Jeseníku  na 
dobu určitou 6 měsíců. 

 
 
2327. 
Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o nájmu části pozemků p. č. 2445/1, 
p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 1720 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které 
odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města 
Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, 
na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech 
19. 03. 2021, 16. 04. 2021, 21. 05. 2021, 18. 06. 2021, 16. 07. 2021,  20. 08. 2021, 
17. 09. 2021, 15. 10. 2021  a  19. 11. 2021, s nájemným ve výši 165 Kč/den bez DPH. 
 
 
2328. 
Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o nájmu prodejních stánků 
umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, z. s., 
IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den, za účelem pořádání 
Jesenických trhů v termínech 19. 03. 2021, 16. 04. 2021, 21. 05. 2021, 18. 06. 2021, 
16. 07. 2021,  20. 08. 2021, 17. 09. 2021, 15. 10. 2021  a  19. 11. 2021, s nájemným ve 
výši 1 Kč/stánek/den bez DPH. 
 
 
2329. 
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku během konání Jesenických trhů, které pořádá 
SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, zastoupený 
Mgr. Martinou Seidlerovou, ve dnech 19. 03. 2021, 16. 04. 2021, 21. 05. 2021, 
18. 06. 2021, 16. 07. 2021,  20. 08. 2021, 17. 09. 2021, 15. 10. 2021  a  19. 11. 2021,   
v době od 08:30 do 18:00 hodin, dle čl.  3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města 
Jeseníku č. 3/2015. 
 
 
2330. 
Rada města bere na vědomí informace o průběhu projektu 5G pro 5 měst. 
 
 
2331. 
Rada města souhlasí s vypsáním dalšího ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník 
2021. 
 
 
2332. 
Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 2/2021 Organizační řád Městského úřadu 
Jeseník s účinností od 16.2.2021. 
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2333. 
Rada města schvaluje návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města, které 
se bude konat 25. února 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                           Tomáš Vlazlo, v. r.                        

                    starostka                                          1. místostarosta                                     


