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Zápis č. 20 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 11.06.2012 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Smrž, p. Dvořák st., Ing. Perutka, Bc. Dubský 
Omluveni: Bc. Chmelař 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, p. Koriťák, Ing. Marcinov, p. Mencner, Ing. Peštuková,  

Ing. Jedličková, p. Brnka, p. Prejda a Ing. Lukáčová (za TSJ a.s.), Ing. Bubenko a Ing. 
Kárník (za společnost CityPlan spol. s r.o.) 

 
 
Výbor se sešel na svém 20. zasedání. Tajemník výboru přivítal členy výboru (s ohledem na souběžné 
probíhání zasedání RM se předseda výboru dostavil později) a pozvané hosty a zahájil jednání.  

 
1. Tepelné hospodářství města - CZT 

Ing. Cabadaj – problematika tepelného hospodářství (dále jen „TH“) byla na jednání výboru 
předkládána opakovaně, na 16. zasedání výboru dne 23.1.2012 byla přijata doporučující usnesení na 
prodej domovních a blokových kotelen, po projednání s vedením města byl záměr prodeje pozastaven 
a bylo dohodnuto zadání zpracování další studie na provozování TH (vítězem výběrového řízení se 
stala společnost CityPlan spol. s r.o., Praha, jejíž zástupci se zúčastnili dnešního zasedání výboru). 

Ing. Bubenko – autoři předkládané Analýzy tepelného hospodářství města Jeseník, další rozhodování o 
provozování TH je v časové tísni s ohledem na vypršení platnosti uzavřené nájemní smlouvy (k 
31.12.2012). Cílem studie je posouzení TH a doporučit nejvhodnější variantu řešení stávající situace 
z pohledu dalšího rozvoje a z pohledu budoucího provozovatele (vlastníka) CZT v Jeseníku. Velice 
důležitým aspektem CZT městských provozů (myšleno globálně) je možnost využití kombinované 
výroby elektřiny a tepla a toto využívat jako nouzový zdroj pro zásobování města v případě 
dlouhodobého výpadku elektrické energie. Město Jeseník by s ohledem k již vynaloženým a 
chystaným investicím do CZT mělo maximálně podporovat další rozvoj centralizovaného vytápění a 
v žádném případě nepovolovat neopodstatněné odpojování (v důsledku výše ceny tepla konečným 
odběratelům) jednotlivých objektů od CZT. V současné době je CZT postaveno na jednopalivovém 
základu, a to zemním plynu – výhody a nevýhody popsány podrobněji v materiálu (SWAT analýza). 
Jsou navrženy 3 varianty řešení TH (prodej, pronájem anebo transformace TH na město) a následně je 
každá z nich rozpracována ve třech alternativách. Ve všech případech je společným prvkem nevhodně 
postavená platnost smlouvy v polovině topné sezóny (problematické vyúčtování). V případě 
transformace TH na město by nebylo nutné vypisovat výběrové řízení na nového provozovatele či 
řešení prodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem, zůstane 100% kontrola nad majetkem a 
provozem TH a kontrola nad konečnou cenou tepla, na druhou stranu záporem této alternativy je 
časově náročný schvalovací proces, administrativní náročnost a nutnost odkoupit za zůstatkovou cenu 
investice provedené stávajícím nájemcem, v případě hrazení oprav a rekonstrukcí systému pomocí 
bankovního úvěru dojde k navýšení konečné ceny tepla o úroky ze spláceného úvěru (stávající kotle 
jsou 30 let staré). V případě pronájmu TH jsou stanoveny dvě varianty – prodloužení stávající nájemní 
smlouvy nebo vyhlášení výběrového řízení na nového nájemce (min. na dobu 12-15 let), stanoveny 
klady (město nebude zatíženo provozní správou TH, bude mít částečnou kontrolu nad provozem TH, 
nebude zatížen rozpočet města). S ohledem na časovou souvislost k dnešnímu datu je téměř nemožné 
zpracovat výběrové řízení a uzavřít nájemní smlouvu do konce platnosti stávající smlouvy (při absenci 
oprávněného provozovatele TH dojde k nucenému přidělení dodavatele ze strany státu – ERÚ stanoví 
dalšího provozovatele TH na období max. 1 roku). V případě prodloužení nájemní smlouvy je nutné 
požadovat po novém nájemci investici do rozvoje systému CZT ve výši min. 20 mil Kč v průběhu 
prvních 5-ti let pronájmu (doporučuje se uzavřít nájemní smlouvu na min. 12 let). Kladem v případě 
prodeje je okamžitý příliv finančních prostředků do rozpočtu města a vyšší motivace nového majitele 
k investicím do rozšiřování CZT, záporem je menší nebo žádný dohled nad výší ceny tepla. Poslední 
navrhovanou alternativou je technický rozvoj – varianta dalšího rozvoje TH (vybudování centrální 
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kogenerace, spojení stávajících soustav, napojení dalších odběrných míst vč. aquaparku a dalších 
nemovitostí v majetku města), varianta zachování stávajícího stavu nebo úplný zánik CZT (rizika - 
přechod na tuhá paliva zhorší emisní zátěž ve městě, pravděpodobně nedojde ke změně palivové 
základny, zhoršení imisní situace). Ekonomické hodnocení – výpočet proveden metodou LCC 
(náklady na životní cyklus systému), počítáno s 5% diskontní sazbou, výpočet je proveden ve stálých 
cenách k roku 2012, tj. bez uvažování inflace. Závěrečné doporučení – pronájem TH prodloužením 
stávající nájemní smlouvy a technický rozvoj CZT (výhody – nejjednodušší z pohledu administrace, 
bez nutnosti vypsání výběrového řízení, zachování kontroly nad majetkem města, částečná kontrola 
města nad cenou tepla, odpovědnost leží na provozovateli, po ukončení nájemní smlouvy odkup 
zařízení za zbytkovou cenu) anebo transformace TH na město v obou posuzovaných alternativách 
(výhoda zisk z prodeje tepla a elektřiny plyne do rozpočtu města, 100% kontrola nad cenou tepla pro 
odběratele, nebude nutné vypisovat výběrového řízení). V případě uzavření nájemní smlouvy je 
doporučením ukončit nájemní vztah k 30.6., tedy po provedení vyúčtování za dodávku tepla. 

Ing. Halas – při provádění výběrového řízení na nájemce TH bude vhodnější provést koncesní řízení, 
v předkládané analýze je doporučována varianta prodloužení nájemní smlouvy se stávajícím 
provozovatelem – při stanovení ceny tepla je vhodnější vypsat soutěž, jinak město nedostane finančně 
nejzajímavější nabídku. 

Ing. Kalina – jaká by měla být stanovena výše ročního nájemného ve vztahu k tržbám? 

Ing. Halas – výše nájmu záleží na prioritách daného města – vyšší nájem se promítne do ceny tepla pro 
koncové uživatele 

Ing. Bubenko – výše nájemného se rovná výši odpisů z investice do daného zařízení 

Ing. Cabadaj – problematika postupu při vyhlášení výběrového řízení na pronájem řešena s právníkem 
– nejjednodušší variantou podle zákona o obcích je prodej TH  

Ing. Krátký – v předkládaném materiálu se řeší jako jediné palivo zemní plyn – jsou i levnější varianty 
paliva, např. biomasa (tento druh paliva by mohl příznivě ovlivnit i zaměstnanost v této lokalitě) 

Ing. Bubenko – hodnocení jiného paliva nebyla v materiálu řešena z důvodu nerealizování centrální 
kotelny na biomasu ze strany města, v současné době je cena štěpky vysoká s ohledem na růst 
poptávky po tomto palivu 

Ing. Kalina – pokud se budou jednotlivé nemovitosti odpojovat od CZT, celý systém CZT zanikne, 
proto navrhuje odprodat majetek, dokud je prodejný, po procesu odpojování současných uživatelů se 
bude zvyšovat cena za teplo pro zbývající koncové odběratele 

Ing. Cabadaj – v současné době není ze strany města povoleno odpojování od CZT, ve vydané Obecně 
závazné vyhlášce o závazných částech územního plánu zaneseno nepřipouštět decentralizaci TH, toto 
zaneseno i ve stávajícím územním plánu (z r. 1998), dle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj 
nesmí být v územním plánu zaneseno toto omezení, v nově zpracovávané územním plánu proto zákaz 
odpojování od CZT již nesmí být. 

 

i. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města 
připravit podklady pro prodej tepelného hospodářství - domovních kotelen 

Pro 6 proti 1 zdržel se 2  - Ing. Vrbková se neúčastnila hlasování 

 

ii. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města 
připravit podklady pro prodej tepelného hospodářství - blokových kotelen 

Pro 7 proti 2 zdržel se 1 
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iii. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města 

zahájit jednání se stávajícím provozovatelem blokových kotelen o prodloužení nájemní 

smlouvy na provoz tepelného hospodářství na dobu nezbytnou pro výběr nového 

provozovatele. 

Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

2. regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – na předchozím jednání výboru bylo odsouhlaseno zjištění dalších doplňujících údajů 
(časový harmonogram plánovaných prodejů aj.), předkládané informace jsou doplněny i o možnost 
úvěrového financování, kdy město poptávalo bankovní úvěr na dofinancování investičních projektů  - 
město Jeseník v posledních dvou letech hospodaří s deficitním rozpočtem, což má nepříznivý dopad 
na posouzení finančního zdraví bankou – aby banky i nadále byly ochotny poskytovat bankovní úvěry, 
je nutné přijmout úsporná opatření v rozpočtu města.  

P. Brnka - zpracoval koncepci hospodaření města na roky 2013-2016 řešící možná úsporná opatření ze 
strany města nejen s ohledem na plánovanou realizaci projektu RAJ. Rok 2013 bude ovlivněn změnou 
loterijního zákona, z tohoto důvodu by hospodaření města mohlo končit s přebytkem. Koncepce má 4 
úsporná opatření – změna daně z nemovitostí (stanovení místního koeficientu ve výši 2 – dopad na 
rozpočet +5,7 mil. Kč ročně), navýšení poplatku za provoz systému komunálního odpadu ze 
současných 500 Kč na 700 Kč/občan/rok (dopad na rozpočet +2 mil. Kč), snížení mandátní smlouvy o 
7 % (dopad na rozpočet +2 mil. Kč – nutno podotknout, že některé činnosti vykonávané TSJ nebudou 
vůbec omezeny – elektrická energie, pasporty, likvidace odpadů, správa komunikací, skládkovné 
apod.), provozní a mzdové výdaje města (dopad na rozpočet +1,9 mil. Kč). Dále okomentoval 
předkládaný materiál Predikce MF s odhadem vývoje HDP a predikci hospodaření města Jeseník. 

Ing. Halas – navržené úspory ve výdajové stránce rozpočtu nebudou řešeny pouze u TSJ, ale i dalších 
příspěvkových organizací zřízených městem 

Ing. Perutka – není nakloněn opatřením týkajících se zvýšení příjmové části rozpočtu města zvýšením 
daně z nemovitostí (toto opatření je výhradně na straně majitele nemovitosti oproti občanům bydlících 
v nájemních bytech), ani by příliš „nešetřil“ ve mzdových prostředcích zaměstnanců (pokud budou 
odvádět kvalitně svou práci, měli by za to být i náležitě odměněni), na druhou stranu vidí rezervy 
v počtu zaměstnanců úřadu. 

p. Dvořák – v předkládané Ekonomické analýze projektu RAJ se v pesimistické variantě počítá 
s návštěvností 410 lidí za den. Jsou tyto údaje stanoveny dle reálného podkladu? 

Ing. Halas – stanoveny průměrem z podkladů poskytnutými provozovateli obdobných zařízení a 
odborníky z expertní skupiny v pesimistické výši, skutečná návštěvnost může být vyšší, tato ale bude 
ovlivněna spoustou faktorů (obdobná zařízení v okolí, ekonomická situace lokality, vztah budoucího 
provozovatele aj.), které se ale v tuto chvíli přesně odhadnout nedají. Na druhou stranu je nutné 
stanovit další krok v případě nerealizování projektu RAJ, kdy bazén v České Vsi potřebuje rozsáhlou 
investici a taktéž koupaliště v Jeseníku. 

Ing. Krátký – v poslední době vychází najevo, že investice do cestovního ruchu nemají příliš velký 
vliv na zaměstnanost oproti původním očekáváním, investice do RAJ by měla být poslední výraznou 
investicí do podpory cestovního ruchu, finance by se dále měly směřovat do jiných podnikatelských 
činností zvyšujících zaměstnanost 

Ing. Peštuková – veřejnost vnímá RAJ jako luxus navíc, který není příliš zapotřebí, v případě uzavření 
bazénu v České Vsi a uzavření koupaliště v Jeseníku způsobí absenci možnosti koupání jako takového 

p. Chovanec – na předchozím jednání předložena ekonomická analýza, údaje uvedené v této analýze 
jsou reálnější (vycházejí z aktuálního stavu k 05/2012) než ty, které byly předkládány k žádosti o 
dotaci v 10/2011.  V dle podmínek vyhlášeného dotačního titulu mohly v žádosti o dotaci být uvedeny 
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pouze výdaje týkající se samotné stavební části (40 % z 198,897 mil. Kč), nemohly být zahrnuty další 
náklady (dozory, PD aj.). 

Ing. Krátký, p. Dvořák st. opustili jednání výboru. 

Ing. Perutka – investiční náklady – v realizační dokumentaci se zvýší cena realizované investice 
v řádech desítek milionů korun? Dle zadání projekční kancelář garantuje, že PD bude zpracována ve 
výši 200 mil. Kč. Z jakého důvodu by se měla zvýšit po zpracování rozpočtu cena konečného díla? 
Není vhodné kalkulovat s tím, že výběrovým řízením se cena sníží, protože tato nižší cena by mohla 
být v rozporu s kvalitou dodaného díla.  

Ing. Perutka - příjmová stránka realizovaného díla – v průběhu posledních 3 let, kdy byla poprvé 
řečena myšlenka výstavby wellness centra, vznikla v okolí Jeseníku spousta zařízení nabízející 
wellness služby, která budou nějakou konkurencí jesenického aquaparku. Údaje o počtu návštěvníků 
vycházejí z obdobných zařízení v jiných městech, tato ale nemusejí mít ve svém okolí podobná 
zařízení, jako je to v případě Jeseníku. 

Ing. Halas – wellness část u obdobných zařízeních  nebyla tím, co z větší části plnilo příjmy, ale spíše 
doplňkem ostatních nabízených služeb. U investic realizovaných v posledních letech docházelo k 15-
20 % úsporám v ceně díla, 30% úspora oproti rozpočtované ceně jde na úkor kvality. Při zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace dochází i k upřesňování ceny konečného díla, přičemž 
po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele, lze očekávat 
v daném objemu i zvýšení celkové ceny díla o 15-20 mil. Kč. 

Ing. Perutka – město v tuto chvíli nemá finance na realizaci takto nákladné investiční akce, proč se 
nemohlo jít cestou realizace jen určitých etap dle financí v rozpočtu? Realizace tohoto projektu by 
měla být prozatím pozastavena a pokračovat v ní by se mělo v příštích letech při lepší ekonomické 
situaci. Navíc rekonstrukce i letního koupaliště bude velice ztrátové. 

Ing. Ježek – zatím všechny předložené analýzy dávají určitou šanci, že se tato nákladná investice 
zrealizovat dá. Pokud se projekt v tuto chvíli zastaví, aquapark se v Jeseníku nikdy nepostaví. 

 

i. Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o aktuální výši 

předpokládaných stavebních investičních nákladů projektu Regionální aquapark Jeseník ve 

výši 198.897.000,- Kč bez DPH. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

ii. Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o předpokládané výši roční 

bilance hospodaření projektu Regionální aquapark Jeseník ve výši minus 3,94 mil. Kč bez 

DPH (pesimistická varianta Ekonomické analýzy projektu). 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

iii. Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o navržených úsporných 

opatřeních uvedených v koncepci hospodaření města Jeseník na roky 2013-2016 a doporučuje 

zastupitelstvu schválit jejich realizaci. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

iv. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje ZM pokračovat v realizaci projektu 

Regionálního aquaparku Jeseník výhradně za podmínky aplikace navržených úsporných 

opatření uvedených v koncepci hospodaření města Jeseník na roky 2013-2016. 

 

Pro 6 proti 1 zdržel se 1 
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Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 22:15 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice prozatím nebyl stanoven. 

 
Zapsala: Bc. Gabriela Otavová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


