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Zápis č. 1 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 05.01.2015  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

 

Přítomni: Ing. Adam Kalous, Ing. Libor Halas, Ing. Jiří Švub, Ing. arch. Robert Žalud, 

Roman Kaderka, Ing. Roman Kalina, Ing. Pavel Perutka, Lubomír Věstinský 

 

Omluveni: Ing. Dagmar Ponechalová 

 

Hosté: Ing. Ladislav Cabadaj, Ing. Jiří Uher, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Petr Procházka 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice (dále jen „VSRI“) se sešel na svém 1. zasedání. Předseda 

výboru Ing. Adam Kalous přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil jednání.  

 

Program jednání: 

1. Jednací řád 

2. Informace o probíhajících projektech města 

3. Informace o investičních záměrech města 

4. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Jednací řád 

 

Členové výboru projednali jednotlivé body návrhu jednacího řádu VSRI. Byl upřesněn časový 

harmonogram zasedání výboru, zasílání podkladových materiálů, zápisu apod. Navržené změny budou 

zapracovány do jednacího řádu VSRI. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice schvaluje jednací řád výboru pro strategický rozvoj a 

investice. 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Ad 2) Informace o probíhajících projektech města  

 

S probíhajícími projekty města seznámil přítomné Ing. Jiří Uher. Přiblížil náplně a harmonogram 

významných projektů jako je rekonstrukce povrchu lázeňské kolonády včetně rekonstrukce veřejného 

osvětlení, dále rekonstrukce areálu městského koupaliště v Jeseníku, rekonstrukce budovy IPOS, 

výstavba centra sociálních služeb, rekonstrukce katovny, oprava střechy kina Pohoda, parkoviště za 

Jesenkou, nová sportovní hala apod.  

Ing. Kalina požádal vedoucího oddělení investic a rozvoje o zaslání finančních nákladů na jednotlivé 

projekty a navíc o vyčíslení nákladů na výstavbu krytého bazénu (dle PD Regionální aquapark 

Jeseník). 

 

 

Ad 3) Informace o investičních záměrech města 

 

Přítomní členové a hosté výboru projednali investiční záměry města Jeseníku na další období. 

Rozsáhlá diskuze proběhla k projektu vybudování Multikulturního centra města Jeseník - Městské 

knihovny v budově divadla a přilehlých objektech, na které již byl vydán územní souhlas. Členové 

diskutovali o finančních nákladech na realizaci daného projektu a možnostech levnějšího řešení (např. 

přestěhování do budovy Alkronu apod.).  
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Pro podrobnější seznámení s projektem městské knihovny předloží oddělení investic a rozvoje na 

příští zasedání VSRI podkladový materiál (studii, PD pro územní souhlas apod.). 

 

 

Ad 4) Různé, diskuze 

Diskuze již byla vedena v rámci předchozích projednávaných bodů. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice je stanoven na 09.02.2015.  

 

 

Schválil: Ing. Adam Kalous 


