Zápis č. 6
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 08.06.2015
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám.

Přítomni:

Ing. Adam Kalous, Ing. Libor Halas, Roman Kaderka, Ing. Roman Kalina,
Ing. Pavel Perutka, Ing. Lubomír Věstinský, Ing. Dagmar Ponechalová, Ing. Jiří Švub,
Ing. Arch. Robert Žalud

Omluveni:
Hosté:

Ing. Ladislav Cabadaj, Ing. Arch. Milan Matyáš, Ing. Jana Konvičková, Jiří Juráš,
Miroslav Hrdlička, Jiří Jelínek, Ing. Milan Marcinov, Mgr. David Raif, Ing. Veronika
Peštuková, Ing. Jiří Uher, Ing. Arch. Dušan Urbanczyk, Mgr. Petr Procházka, Ing. Eva
Jedličková

Výbor pro strategický rozvoj a investice (dále jen „VSRI“) se sešel na svém 6. zasedání.
Ing. Kalous přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil jednání.

Program:

1. Knihovna
Na základě požadavku Zastupitelstva města a VSRI nechalo oddělení investic a rozvoje (dále jen
„OIR“) posoudit architektem možnost umístění městské knihovny ve 4. podlaží budovy OC Alkron.
Návrh dispozičně provozní studie představil přítomným Ing. Arch. Urbanczyk. Tato studie slouží jako
podklad pro rozhodování o vhodnosti vestavby knihovny a pro další projektovou dokumentaci. Její
součástí je koncept interiéru knihovny a přibližné předpokládané náklady na vestavbu.
Plocha, která je k dispozici, má cca 480 m2. Ze seznamu místností navržených pro městskou
knihovnu v divadle se odebraly sklady, dvě kanceláře a malý sál a zůstala nutná plocha 480m2. Z toho
vyplývá, že v budově Alkronu je k dispozici stejná výměra, což je příznivé. Návrh obsahuje centrální
a vstupní halu (vč. zahrady), studovnu, dětské oddělení, dospělé oddělení, hudební oddělení, čítárnu
časopisů, kancelář a zázemí pro zaměstnance a oddělení pro veřejný internet. Pro knihovnu je využito
současné zázemí (kancelář vedoucího, denní místnost, WC pro návštěvníky a personál). Je nutné
zvážit, kde budou umístěny sklady fondu knihovny.
Další nutností je zjištění, zda je vyhovující statické zajištění podlahových konstrukcí objektu, tak, aby
odpovídaly požadavkům knihovny. Z hlediska technického vybavení bude nutné provést nové
osvětlení a elektrické rozvody, vzduchotechnika.
Vestavba knihovny do poměrně nového objekt OC Alkron nese řadu výhod. Kromě bourání příček,
vybudování nové prosklené stěny, povrchu podlah a úprava podhledů a drobných lokálních úprav
topení a jiných instalací, není potřeba vynakládat finanční prostředky na velké úpravy objektu.
Pořizovací cenu nelze v současné fázi přesně vyčíslit. Náklady pan architekt odhaduje nižší než
u novostavby popř. rekonstrukce starší budovy, odhadovaná částka se pohybuje v rozmezí 6 až 11
mil. Kč. Cenu může ovlivnit statické posouzení a případné statické úpravy.
Ing. Kalina – cena zahrnuje i vybavení?
Ing. Arch. Urbanczyk – záleží na standardu, ale v rámci běžného vybavení ano.
Ing. Arch. Matyáš – knihovnu navštěvují všechny věkově skupiny, v OC Alkron není řešeno případné
zvukové ovlivňování jednotlivých oddělení. Projekt přestěhování knihovny do Divadla Petra Bezruče
toto řeší jiným umístěním a charakterem dětského a dospělého oddělení.
Mgr. Raif – existuje srovnání kapacity knihovny současné a navrhované v OC Alkron? Pokud by
nebyla dostatečná, má město zajištěné prostory pro uskladnění knih nejlépe v těsné blízkosti
knihovny, aby nedocházelo k časovým prodlevám při výpůjčce?
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Mgr. Procházka – s návrhem jsme se doposud neměli možnost seznámit a potřebu skladu jsme tedy
zatím neřešili. Proběhla jednání se současným nájemcem OC Alkron, smlouva o pronájmu je
uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 4 roky.
Ing. Arch. Urbanczyk – skladování knih je technicky i organizačně řešitelná, možností je např.
umístění skladu v blízkém okolí a kurýrní službou dovážet do knihovny.
Ing. Uher – ke statice - OIR prostudovalo stavební deníky, objekt byl postaven v souladu s projektovou
dokumentací a po statické stránce by mělo být vše v pořádku. Pokud potřebujeme mít jistotu, že
knihovna opravdu může být umístěná v prostorách OC Alkron, tak jedinou jistotou jsou destruktivní
zkoušky stropu certifikovanou laboratoří. V tom případě je ovšem nutné před samotnými zkouškami
rozhodnout, že knihovna bude přemístěna právě do OC Alkron.
Ing. Ponechalová – návrh řeší klasickou knihovnu, chybí modernější pojetí, aby byla knihovna
atraktivnější pro širokou veřejnost (občerstvení, úschovna kočárků, dětský koutek).
Ing. Arch. Urbanczyk – jedná se o ověřovací studii, řešení vychází z menšího prostoru. Pro odkládání
oděvů apod. jsou navrženy skříňky, občerstvení by bylo možné řešit nápojovým automatem např.
v čítárně, která by těmto účelům mohla sloužit, dětský koutek je možné umísit do dětského oddělení.
Návrh řešení nemusí být konečný, je možné přizpůsobit novým požadavkům (zmenšit studovnu,
zvětšit dětského oddělení).
Ing. Kalina – k návrhu by se měl vyjádřit ředitel knihovny. Záměr podporuji, závěrem každé studie ale
musí být odhad finančních nákladů cca do 15%. Pro rozhodnutí se tedy studie musí v tomto
dopracovat.
Ing. Arch. Urbanczyk – předložená ověřovací studie byla prvním krokem.
Ing. Arch. Matyáš – finanční náklady je možné odhadnout při budování knihovny „na zelené louce“. Ve
studii zadavatel neurčil materiály, technologie apod.
Ing. Peštuková – je kapacita knihovny srovnatelná s kapacitou současné knihovny? Město by mělo
vytipovat skladovací prostory, náklady na rekonstrukci těchto prostor by mohly navýšit odhadovanou
částku finančních nákladů.
Ing. Arch. Matyáš – ve stávající knihovně se jedná o celkovou plochu velikosti 300 m2, není zde
hudební oddělení, studovna, v divadle je to prostor 680 m2 a prostor v OC Alkron nabízí plochu cca
500 m2, neobsahuje však sklady knih. Oproti současnému stavu je tedy plocha v OC Alkron větší. Je
zavádějící porovnávat současný stav, knihovna totiž nevyhovuje nynějším standardům.
Mgr. Procházka – dle předloženého návrhu přesunu knihovny do OC Alkron není možné využít
finančních prostředků z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
Interreg VA.
Ing. Perutka – obě varianty (Divadlo Petra Bezruče i OC Alkron) mají své plusy i mínusy. Důležité je
rychle pracovat s možností čerpání finančních prostředků z programu přeshraniční spolupráce, kterou
je možné využít na variantu umístění knihovny do divadla. Je na zvážení, zda pokračovat v dalším
projektování v OC Alkron a vynakládat další finanční prostředky. Ve variantě OC Alkron chybí
kulturnost (společenský prostor, kde by mohly probíhat společenské akce), město by muselo vynaložit
ze svého rozpočtu cca 10 mil. Kč. Ve variantě divadla, za příznivých podmínek, by částka byla cca 5
mil. Kč.
Mgr. Procházka – z dlouhodobého horizontu je důležité zvážit i provozní náklady. V OC Alkron by byly
příznivé. V pondělí 15.6.2015 proběhne monitorovací výbor, kde se rozhodnou základní parametry
(druh výzev, hodnocení, časový harmonogram apod.) a CRR následně vyhlásí termíny.
Předpokládaný začátek je v létě.
Ing. Perutka – navrhuji pokračovat v obou projektech. Zjistit reálnější odhad finančních nákladů ve
variantě Alkron, možnost skladování knih apod. Varianta divadlo poskytuje reálnou šanci na finanční
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příspěvek z programu přeshraniční spolupráce. Provozní náklady v divadle by neměly být výrazně
větší.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje pokračovat ve studii využitelnosti objektu OC
Alkron pro zřízení městské knihovny a to do výše maximálně 50 tisíc Kč projekčních nákladů.
Hlasování:
pro: 8
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 1

Vložený bod Mgr. Procházkou:

Projekt KRAJEM NYSKÉHO KNÍŽECTVÍ A SLEZSKÝCH VELIKÁNŮ VINCENZE
PRIESSNITZE A JOSEFA VON EICHENDORFFA
Mgr. Procházka informoval o výše uvedeném projektu. Bližší informace jsou uvedeny v příloze tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o česko-polském projektu
s názvem KRAJEM NYSKÉHO KNÍŽECTVÍ A SLEZSKÝCH VELIKÁNŮ VINCENZE

PRIESSNITZE A JOSEFA VON EICHENDORFFA.
Hlasování:
pro: 9
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 0

2. Plynofikace Zóny Za Podjezdem
Informace o pokračování připravovaného investičního záměru „Plynofikace Zóny Za Podjezdem podal
přítomným Ing. Uher. Zastupitelstvo města dne 19.02.2015 schválilo variantu 2 (u kterého se plynovod
napojuje na stávající soustavu na pozemku p.č. 2068/31 k.ú. Jeseník ve vlastnictví Hasičského
záchranného sboru a poté vede protlakem po silnicí I/60 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic)
a vyčlenilo finanční prostředky na projektovou přípravu. OIR provedlo otevřené výběrové řízení na
projektovou dokumentaci a dne 21.04.2015 byla podepsána Smlouva o dílo se společnosti IGEA s.r.o.
na zpracování projektové dokumentace. V současnosti je zpracované technické řešení této varianty
a probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas.
Dne 28.05.2015 proběhlo setkání podnikatelských subjektů z lokality, kde tématem jednání bylo
projednání konkrétních požadavků na technické připojení a nástin financování investičního záměru.
Výjimkou jsou subjekty ID Metal s.r.o. a Naturfyt – Bio s.r.o., se kterými je vedeno individuální jednání
o výši připojovacího poplatku. Společnost ID Metal se bude podílet darem i na samotné investici cca.
100m plynovodního zařízení a uhrazení připojovacího poplatku ve stanovené výši z celkové ceny
investice. Obdobný připojovací poplatek je predikován i u společnosti Naturfyt - Bio. Výše
připojovacích poplatků těchto dvou subjektů bude předmětem jednání vedení města s těmito subjekty.

Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města pokračovat v přípravě
investičního záměru „Plynofikace Zóny Za Podjezdem“ a schvaluje znění smlouvy o připojení včetně
výše připojovacího poplatku.
Hlasování:
pro: 9
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 0
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Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje dále jednat o individuální výši spolufinancování a
připojovacího poplatku se společnostmi ID Metal s.r.o. a Naturfyt – Bio s.r.o.
Hlasování:
pro: 9
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 0

4.1. Sportovní hala, výběrové řízení
S průběhem vývěrového řízení na projektovou dokumentaci sportovní haly v Jeseníku seznámil
přítomné Ing. Uher. Zadávací řízení bylo zahájeno výzvou k podání nabídek a k prokázání splnění
kvalifikace, která byla zájemcům odeslána dne 28.4.2015 a současně se zadávací dokumentací
včetně příloh zveřejněna na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 14.5.2015 bylo
podáno celkem 19 nabídek, z toho 17 v listinné podobě a 2 nabídky v podobě elektronické.
Dne 20.5.2015 proběhlo hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková
cena společnosti. Hodnotící komise konstatovala, že nejvhodnější nabídkou je nabídka č. 15
uchazeče Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem na adrese Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612
00 Brno, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 884.000 Kč.
Momentálně běží lhůta na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která vyprší
dne 11.6.2015. Zároveň byl dne 2.6.2015 vyzván vítězný uchazeč k předložení originálů nebo úředně
ověřených dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy.
Ing. Perutka – proč je v hodnotících kritériích nastavené pouze jedno kritérium a to je nejnižší cena?
Zákon říká hodnotit ekonomickou výhodnost, což ale není nutně nejnižší cena, která se následně
odráží na kvalitě projektů.
Ing. Ponechalová – každé jiné hodnocení je považováno za subjektivní názor, musí být dodržena
zásada transparentnosti.
Ing. Uher – poskytovatelé dotací považují jako jediné kritérium hodnocení cenu, které je
nezpochybnitelná.
Ing. Kalous – zadávací podmínky nebyly dobře nastaveny. Chyběly kvalifikační předpoklady. Na 20.
zasedání rady města jsem hlasoval proti schválení nejvýhodnější nabídky. Nabídková cena není
adekvátní. Jako starosta zvažuji pozastavení rozhodnutí rady města a přesunutí na jednání
zastupitelstva.
Ing. Perutka – jaký dopad bude mít zrušení soutěže? Jak dalece byly prověřeny reference vítězného
uchazeče?
Ing. Uher – po zrušení soutěže může dojít k odvolání vítězného uchazeče popř. i jiných v pořadí,
následně bychom mohli být jako zadavatelé sankcionováni. Nyní naplňujeme zákonem stanovené
lhůty. Vítězný uchazeč byl vyzván k předložení referencí, po dodání bude probíhat ověřování. Pokud
reference nebudou předloženy, můžeme jako zadavatel soutěž zrušit a vyhlásit novou, ale s jinými
parametry.
Ing. Kalina – cena je nesmyslná, neodpovídá rozsahu projektu sportovní haly v Jeseníku, který není
jednoduchý ani typový.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zvážit zrušení soutěže
v případě, že v rámci ověření referencí dojde k pochybnostem, které nebudou vyvráceny.
Hlasování:
pro: 8
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 1
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3. EPC Jeseník
S realizací energetických úspor na vybraných objektech v majetku města Jeseník metodou EPC
seznámil přítomné Ing. Cabadaj. V současné době se dokončují projektové dokumentace na akci.
Nebyla pouze předána projektová dokumentace na objekt IPOS, kde probíhají závěrečné úpravy. Při
prohlídce budovy IPOS zhotovitel stavby (společnost EVČ, s.r.o., Pardubice) sdělil, že by bylo vhodné
provést vícepráce na osvětlení. Dojde k výrazné úspoře el. energie (předpokládaná úspora cca 570
tis. Kč), náklady na opatření jsou 3.479.940 Kč bez DPH. Dle stávající smlouvy o dílo (dále jen „SoD“)
jsou předpokládané úspory cca 133 tis. Kč a náklady na opatření činí 628.485 Kč bez DPH. Z tohoto
vyplývá, že zde budou provedena další opatření v oblasti elektro ve výši 2.851.455 Kč bez DPH (navíc
oproti SoD).
Po projednání se zástupci Správy majetku města Jeseník, příspěvkové organizace doporučujeme, aby
rada města přijala návrh zhotovitele na vícepráce. Svůj postoj odůvodňujeme tím, že dle stávající SoD
dojde k výměně cca 191 ks svítidel. Se zhotovitelem bylo následně dohodnuto, že tato svítidla by měla
být měněna převážně v prostorách, kde dnes je umístěn Úřad práce a Česká správa sociálního
zabezpečení. Nicméně i toto však nepokryje všechny jejich kanceláře a svítidla by se následně
musela měnit v rámci stavebních úprav na IPOSe v roce 2016 v rámci Memoranda o spolupráci
a společném postupu. Z tohoto důvodu je vhodné toto provést již v celé budově IPOS, resp. ve všech
kancelářích, tj. i tam, kde je umístěn MěÚ.
Ing. Perutka – upozorňuje na negativní dopady svítivosti LED zářivek v kancelářích.
Ing. Cabadaj – budou provedeny výpočty osvětlení. K výměně svítidel stejně dojde, neboť to je jeden
z požadavků ÚP a ČSSZ, kteří na toto již upozorňovali.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje orgánům města uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, uzavřené mezi městem Jeseník a EVČ
s.r.o., Pardubice ve věci dodatečných úspor na energii na budově IPOS dle důvodové zprávy.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdržel se: 2

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice je stanoven na 13.07.2015.

Schválil: Ing. Adam Kalous
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KRAJEM NYSKÉHO KNÍŽECTVÍ A SLEZSKÝCH VELIKÁNŮ
VINCENZE PRIESSNITZE A JOSEFA VON EICHENDORFFA
1. Program
a) „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020“, celková
alokace 266.143.190,- mil. eu
b) Osa č. 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“, alokace
z celkové částky 159.685.913,- mil. eu
c) dotace programu pro příjemce - Česká republika 90 %, Polská republika 85 %
2. Zdůvodnění a záměr projektu
Partnerská města Jeseník a Nysa spojuje společně sdílená historie i novodobá současnost. Město
Jeseník (dříve Frývaldov) bylo od středověku součástí historického celku Niského knížectví (historicky
německé město), jehož hlavním městem byla Nysa. Dnes je toto historické území rozděleno hranicí
mezi Českou a Polskou republikou. Tato města a toto území spojuje nejen politická, hospodářská a
kulturní minulost i současnost, ale také dvě významné osobnosti, které svým významem přesahují
hranice regionů a států. Jsou to Vincenz Priessnitz, světový vodoléčitel a Josef von Eichendorff,
moderní konzervativní Evropan, velký odpůrce nacionalismu a nejvýznamnější slezský romantický
básník. Také nazývaný jako básník tří srdcí. Oba muži, současníci, tvořili a žili v době, kde ve Slezsku
vedle sebe pokojně žili příslušníci 3 národů – Němci, Poláci a Češi, respektive Moravané. Stejně jako
Vincenz Priessnitz v Jeseníku je Josef von Eichendroff pochován v Nyse, kde prožil závěr svého života.
Historie obou měst, vzdálených od sebe cca 50 km, sahá hluboko do středověku. Nysa přitom leží
v typické polské rovině (kdysi pruské) a Jeseník je ze tří stran obklopen Jeseníky. Obě města spojuje
také řeka Bělá, která pramení v Jeseníkách a podél které se nachází další obce participující na tomto
projektu.
Cílem projektu je propojit historické území Nyského knížectví sítí značených cyklotras, které povedou
přes jednotlivé historické atraktivity, které jsou mezi městy Nysa a Jeseník. Vychází se přitom
z předpokladu, že např. samotná Písečná není pro turistu-návštěvníka až tak atraktivním cílem. Jako
součást většího turistického celku s mnoha jedinečnými zajímavostmi je však pro návštěvníka
přitažlivá. V Jeseníku se jedná zejména o vodoléčitelství – balneo park (současný venkovní a v rámci
projektu vnitřní-krytý) a historie čarodějnictví, v Nyse pak unikátní pevnostní fortifikace. V území
mezi těmito městy je mnoho zajímavostí, které vycházejí z historie regionu a které je charakterizují –
voda – jako využitelná přírodní síla, jeskyně, Pískovna u Jezera, Rejvíz, Zlatorudné mlýny, Muna –
místo dosunu někdejších obyvatel, letiště, vyhlídkové věže, historická města Glucholazy, Nysa…
Součástí projektu a vyznačení cyklotras bude nejen dovézt návštěvníka na všechny zajímavá místa
v tomto cca 100 tisícovém regionu, ale také vybudování páteřní sítě nabíjecích stanic na elektrokola a
realizace investic, které významným způsobem zvýší atraktivitu dotčeného území a které bude mít
přímý i nepřímý vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu.
Hlavní investice se předpokládají v cílových městech – Jeseníku a Nyse. V Jeseníku se jedná o
vybudování vnitřního balnea, založeného na unikátní léčebné metodě. Díky tektonickému zlomu pod
6

Priessnitzovými lázněmi dochází v tekoucí vodě k uvolňování iontů, které mají léčivý účinek. Voda
tuto léčivou schopnost ztrácí cca po 15 minutách, proto musí neustále protékat. Na tomto je
založeno také vnitřní balneo, kde by v jednotlivých ohřívaných bazénech neustále protékala voda.
V našem případě by opět šlo o světový unikát. V případě Nysy se jedná o rekonstrukci a zpřístupnění
pevností. Polská strana také připravuje částečné budování samostatného tělesa cyklostezky mezi
městy Nysa a Glucholazy. S jistotou lze říct, že realizací záměrů projektu vznikne min. několik desítek
trvalých, udržitelných a přímých pracovních míst.
Projekt by byl realizován na základě partnerského principu, kdy každý z partnerů zodpovídá za část
investic, které by na jeho katastru byly realizovány s tím, že připraví nezbytnou dokumentaci a
dofinancuje svůj podíl investic. Tzn. Jesenické lázně připraví a dofinancují svůj projekt balnea a zajistí
jeho provoz atd. Partneři projektu se pak budou každý podílet na dofinancování společných investic,
které bude nezbytné realizovat v rámci projektu – např. označení cyklotras, publicita projektu,
informační materiály, administrativa projektu atd. Klíčem k výpočtu podílu přitom bude výše
investice u jednotlivých partnerů.
Město Jeseník by se do projektu zapojilo několika základními investicemi – parkoviště pod
Pentagonem –nástupní místo do Smetanových sadů, vybudování interaktivního vodního hřiště ve
Smetanových sadech – pracovní název „Co všechno voda umí“, dobudování připravených
cyklostezek, vybudování turistické stezky s odpočívadlem…mezi lázněmi a městem – Muzikantská
stezka, obnova vodního příkopu okolo tvrze.
3. Cíl projektu
Cílem projektu je inspirace společnou historií, která výrazně ovlivňuje naši současnost a která není
doposud náležitým způsobem využívána. Našim společným dědictvím je hornictví, využití vody,
lázeňství, zpracování dřeva, společná staletá politická historie. Nyské knížectví bylo jako celek
součástí vratislavského biskupství…
Projekt si klade za úkol představit historické Nyské knížectví jako celek, který má svůj potenciál nejen
v oblastech výše uvedených, ale s ohledem na hlubokou historii i jako region turistický. Výstupem
projektu je m.j.nabídnout návštěvníkovi-turistovi, aby v dotčeném území strávil více dní, ať už jako
cykloturista, motorista nebo v kombinaci obojího, případně jiného způsobu pobytu. Kraj historického
Nyského knížectví nabízí na poměrně malém území mimořádnou pestrost, ať již krajinou, tak i
kulturně-společenskou. Možnost ozdravných pobytů v jesenických lázních spojená s pestrou
nabídkou drobnějších zajímavostí doplňuje možnost poznat v rámci několika desítek kilometrů
kulturně naprosto odlišné město Nysa, s mimořádnými historickými památkami, s jinou mentalitou a
charakterem města se svými dominantami – pevnostními fortifikacemi, množstvím církevních staveb
atd.
Předpoklad vzniku přímých pracovních míst je spojen především se vznikem krytého balneo provozu
v Jeseníku a rekonstrukci částí pevností v Nyse. Nepřímý vliv na rozvoj zaměstnanosti v regionu
vychází z předpokladu zvýšeného zájmu o návštěvu regionu, zejména turistů.
4. Realizace
Vzhledem ke zkušenostem z minulého období se jeví jako výhoda, podat žádost v prvním vypsaném
kole náboru žádostí. Dle současných informací se předpokládá vyhlášení programu osy č. 2 v létě
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tohoto roku s tím, že dead-line podání žádostí by byl leden roku 2016. Schvalování žádostí se dá
očekávat v první polovině roku 2016. Jednotlivé aktivity v rámci projektu už jsou dle plánu žadatelů.
Významným faktorem u tohoto programu je průběžné financování.
Doporučený finanční rámec projektu správcem programu – MMR ČR je 10 mil. eu.
5. Partneři projektu
V tuto chvíli se na přípravě projektu (proběhli 3 oficiální společná pracovní jednání) podílí : Jeseník,
Česká Ves, Písečná, Hradec – Nová Ves, Mikulovice, Zlaté Hory, Glucholazy, Nysa, Powiat Nysa,
Priessnitzovy léčebné lázně.

Přílohy: Seznam předpokládaných aktivit a investic jednotlivých partnerů s finančním odhadem jejich
výše.
3.6.2015 Petr Procházka

„Krajem Nyského knížectví a slezských velikánů
V.Priessnitze a J.von Eichendorffa“
OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
Prioritní osa:

Osa 2: Rozvoj potenciál přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti

Maximální výše dotace:

Česko – 90 % pro obce, 76,5 % pro neveřejné subjekty
Polsko – 85 %

Vydání metodických pokynů: 13.5.2015
Další zapojené subjekty:

Obec Česká Ves, Obec Písečná, Obec Hradec-Nová Ves,
Obec Mikulovice, Město Zlaté Hory, Gmina Głuchołazy,
Gmina Nysa, Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Vztyčné body projektu:

společná historie v rámci Nyského knížectví, řeka Bělá,
atraktivní oblast pro cyklisty na velmi malém území
(na cca 40 km se nachází jak hory, tak nížiny, jezera),
společná témata na obou stranách hranice (lázeňství,
těžba zlata, čarodějnické procesy, atd.)

1) Smetanovy sady – odpočinková zóna pro turisty a rodiny s dětmi
Bude vybudována promenáda vedoucí okolo řeky Bělá (řeka Bělá propojuje celé území
regionu). Promenáda povede od technické památky Most Husova po alej Nářků u tenisových
kurtů. Na promenádu naváží naučné stezky se zastaveními u pramenů, u sochy V. Priessnitze
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a dalších zajímavých míst. Stezky povedou Smetanovými sady a budou tematicky zaměřeny
(budou provedeny atraktivní formou, doplněny fotodokumentací):
a) Osobnosti a významní rodáci regionu
b) Historie, příroda
c) Průmysl, památky, zajímavosti
Na stezky naváže také obnovená křížová cesta vedoucí ze Smetanových sadů na Křížový vrch,
na kterém se nachází kaple sv. Anny, a je možné z něj dále pokračovat na Zlatý Chlum,
Čertovy kameny či Rejvíz.
V rámci realizovaných aktivit bude také provedena modernizace a doplnění městského
mobiliáře v parku (lavičky, odpadkové koše, VO). V současné době je ve Smetanových sadech
připraveno pro turisty a rodiny dětské hřiště a tenisové kurty, v letošním roce budou
dokončeny workoutové prvky.
Na část promenády (od Mostu Husova po mostek přes potok) bylo vydáno stavební povolení.
Majetkoprávní vztahy:
• Vyřešeno (na pozemcích Města Jeseník)
Výstupy projekt:
• Promenáda okolo řeky Bělá
• Naučné stezky
• Obnovená Křížová cesta
• Modernizovaný mobiliář ve Smetanových sadech

2) Dětský vodní svět podle V. Priessnitze
Bude vybudováno hřiště s vodními prvky a atrakcemi určené pro děti – zábavnou formou
hřiště ukáže to, co voda umí – jak se voda chová, jak může léčit, atd. Hřiště bude vybudováno
v centru města v areálu bývalého kláštera sv. Voršily v prostoru zahrady v těsné blízkosti
Vodní tvrze, Katovny a Smetanových sadů. Vybudováním hřiště by došlo k doplnění prostoru
nově zrekonstruovaného areálu, který nyní nabízí odpočinkovou zónu s altánem, hřištěm
s lezeckými prvky, sportovištěm.
Majetkoprávní vztahy:
• Vyřešeno (na pozemcích Města Jeseník)
Výstupy projekt:
• Dětský vodní svět

3) Propojení Jeseníku a lázní
Bude propojeno město s lázněmi přes Muzikantskou stezku pro pěší a cyklisty – úprava
povrchu stezky, instalace odpočinkových prvků, revitalizace zeleně okolo stezky.
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Majetkoprávní vztahy:
• Nachází se na pozemcích Města Jeseník, Priessnitzových léčebných lázní a.s., Státního
pozemkového úřadu. S těmito subjekty je potřeba jednat, SPÚ toto řeší většinou
formou pronájmu pozemku.
Výstupy projekt:
• Rekonstrukce Muzikantské stezky a jejího okolí, doplnění mobiliáře

4) Obnova vodního příkopu
Bude obnoven vodní příkop okolo Vodní tvrze, která patří mezi nejstarší památky města
(z pol. 13. stol.). Od roku 1946 se v objektu nachází Vlastivědné muzeum Jesenicka, které
představuje návštěvníkům historii Jesenicka formou expozic – archeologie, fauna a flóra,
čarodějnické procesy, V. Priessnitz, atd.
K projektu mají připomínky památkáři, je tedy potřeba jednat o jejich požadavcích.
Majetkoprávní vztahy:
• Nevyřešeno (na pozemcích Lesů ČR, s.p. – problematické kvůli církevním restitucím)
Výstupy projekt:
• Obnova vodního příkopu u Vodní tvrze

5) Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras
Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras, které vedou městem. Jedná se o dokončení páteřní
cyklostezky městem z Bobrovníku do České Vsi – úsek mezi ulicemi Tyršova a Březinova.
Páteřní cyklostezku doplní dvě cyklotrasy – jedna vedoucí ze Smetanových sadů, která tak
propojí páteřní cyklostezku s odpočinkovou zónou ve Smetanových sadech a s nástupním
parkovištěm u vstupu do Smetanových sadů. Cyklotrasa také povede kolem objektu Katovny,
který bude sloužit jako zastavení pro cyklisty, kteří se zde budou moci občerstvit či dostat
potřebné informace o Jesenicku a Nysku na jednom místě jak v českém, tak polském jazyce.
Druhá cyklotrasa povede z jesenických lázní do České Vsi, čímž dojde k alternativnímu
propojení těchto dvou obcí, tak aby měl turista možnost volby a při cestě z Jeseníku do České
Vsi mohl navštívit také jesenické lázně.
Na úsek páteřní cyklostezky bude v nejbližší době vydáno stavebního povolení.
Majetkoprávní vztahy:
• Vyřešeno (na pozemcích Města Jeseník, na pozemku p. Jangla – dojednán odkup
pozemku)
Výstupy projektu:
• Vybudování cyklostezky (od ul. Tyršova po ul. Březinova)
• Vyznačení cyklotrasy ze Smetanových sadů a cyklotrasy z lázní do České Vsi
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6) Česko-polské informační centrum
Bude doplněn mobiliář zahrady Katovny, aby mohla sloužit jako zastavení pro cyklisty
na cestě po pohraničí a místo ke kulturnímu a společenskému setkávání Čechů a Poláků.
Bude vybudováno podium, zakoupen velkokapacitní stan a doplněn další mobiliář (lavičky,
stoly, atd.). Před budovou Katovny bude vybudována infotabule, která bude informovat
návštěvníky o regionu – kulturní akce, sportovní akce, počasí, zajímavosti, atd.
Majetkoprávní vztahy:
• Vyřešeno (na pozemcích Města Jeseník)
Výstupy projekt:
• Mobiliář v zahradě Katovny a infotabule
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