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Zápis č. 30 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 24.06.2013  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

 

Přítomni: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, Bc. Chmelař, Ing. Perutka, Ing. 

Vrbková, Bc. Dubský 

 

Omluveni: p. Smrž, Ing. Ježek, p. Dvořák 

Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Mgr. Hanulík. Ing. Žaža, Bc. Urbanová, DiS. 

 

Výbor se sešel na svém 30. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, 

informoval o doplnění podkladů k jednotlivým bodům jednání výboru a poté zahájil jednání. 

 

Program: 

 

3. Odkanalizování ulic Rejvízská (část) a Za Pilou 

 

Ing. Halas – byly podány další doplňující informace, které vzešly po projednání této problematiky na 

jednání výboru č. 29 konaném dne 29.04.2013. Po tomto termínu proběhl a dvě jednání s občany 

daných lokalit a to dne 24.05.2013 (Dlouhá Hora) a dne 07.06.2013 (Za Pilou). V rámci těchto dvou 

setkání s občany jim byly představeny varianty řešení navržené společností VODIS Oĺomouc s.r.o. 

Jako nejvhodnější řešení se jeví na základě zpracované studie varianta, že se město bude podílet 

na odkanalizování těchto lokalit a to tak, že v první fázi: 

 nechá pro každou nemovitost v této oblasti zpracovat dokumentaci na umístění individuální 

ČOV, popř. septiku či jímky na vyvážení, 

 po jejím zpracování předá tyto dokumentace vlastníkům nemovitostí, kteří si vyřídí příslušná 

povolení na navrženou stavbu, 

 součástí bude i provedení hydrogeologického posudku v dané oblasti. 

Další kroky směřující k případnému poskytnutí příspěvku na vlastní realizaci budou navrženy 

po zpracování výše uvedené dokumentace včetně položkových rozpočtů. V této chvíli nelze odhadnout 

finanční rozsah akce. 

 

K bodu proběhla krátká diskuze, po které bylo přijato následující usnesení: 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení pro lokality Dlouhá Hora a Za Pilou. 

 

Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

Nepřítomen Ing. Perutka. 

 

 

2. Návrh Územního plánu Jeseník  

 

Ing. Cabadaj – uvedl, že jsme již v závěrečné fázi projednávání územního plánu Jeseník, který by měl 

být vydán v červenci 2013 na mimořádném zastupitelstvu města formou opatření obecné povahy. 

Bylo zmíněno několik důležitých skutečností a to: 

 Řešení dopravní části – zrušení části propojky tzv. severního obchvatu od mostu Husova po 

ulici Tovární (zůstane stávající napojení přes kruhový objezd přes ulici Palackého, Tovární. 

Zbytek severního obchvatu zůstal (vyústění naproti parkovišti u hotelu Staříč (pokud by se i 

toto stáhlo, došlo by ke změně koncepce a muselo by se toto znovu projednat. 
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 Rejvízský most – nové řešení umístění mostu. 

 Lindovský Rudolf – lokalita za nemovitostí č.pop. 244 na ulici Bezručova – dnes navržen 

biokoridor, bude vráceno do původního stavu dle stávajícího územního plánu – omezení však 

zůstanou – biokoridor, záplavové území … 

 KEY Trade s.r.o. – plochy pozemků p.č. 2039, 2036/1 a 2036/2 byly přehodnoceny a z plochy 

způsobu využití plochy výroby a skladování se změnily na plochu smíšenou městskou. 

 

Tento materiál bude projednáván na radě města a následně na zastupitelstvu města, které buď Územní 

plán Jeseník schválí v takové podobě, v jaké mu byl předložen, popř. pokud bude mít výhrady, 

Územní plán Jeseník neschválí a vrátí jej zpracovateli k novému projednání. 

Vzhledem k rozsáhlosti předloženého materiálu se výbor dohodl, že se toto ještě jednou projedná na  

mimořádném výboru, který se bude konat před jednáním zastupitelstva města konaném dne 

25.07.2013. 

 

V průběhu jednání se dostavil Ing. Perutka. 

 

 

6. SMMJ – záruky, pasporty domů ve správě SMMJ, evidence revizí apod. 

 

Tento materiál uvedl Ing. Cabadaj, který na příkladu spisové služby města od společnosti Geovap 

předvedl modul Smlouvy, kde jsou vloženy veškeré smlouvy města. U tohoto modulu byly dle 

požadavku města dodělány i okna pro dopsání záruk na dílo od … do. K tomuto se dají přiřadit i 

úkoly, které tohoto referenta upozorňuji v časovém předstihu (dle nastavení jednotlivých pracovníků) 

na ukončení záruční doby a na provedení kontroly díla. Toto se dá nastavit jako úkoly na každý rok 

pro provedení roční kontroly díla. Toto bude uplatňováno (již je) i na SMMJ, kde mají stejnou 

spisovou službu se stejným modulem Smlouvy. 

Ing. Žaža – představil v excelovským tabulkách veškeré revize, které se dají filtrovat dle data, dle 

revize apod. 

 

 

1. Regionální aquapark Jeseník 

 

Ing. Uher – informoval členy výboru o schváleném usnesení rady města, která na svém zasedání dne 

17.06.2013 přijala usnesení č. 3169, kde  schválila uzavření smlouvy o realizaci přeložky, že 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Bylo to z toho důvodu, že  na přeložku 

VN s názvem stavby „Jeseník – Dukelská, Welnes centrum, Město, VNk Jeseník“, dále jen Přeložka 

VN, která je podmiňující investicí stavby „RAJ“ vydáno samostatné stavební povolení pod č.j. 

MJ/33123/2011/05/OSMI/Pa ze dne 01.08.2011. Stavba této přeložky VN není zahrnuta ve stavbě 

samotného „RAJ“ a její realizace je plně v kompetenci provozovatele distribuční soustavy, tedy 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Před samotnou finální realizací díla „Přeložky VN“ musí Žadatel, tedy město Jeseník, uzavřít 

s provozovatelem, tedy ČEZ Distribuce, a.s. Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie. Z čl. III, odst. 2 této smlouvy vyplývá, že žadatel před 

započetím samotné realizace díla uhradí provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce 

předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohové faktury vystavené 

provozovatelem. Předpokládané náklady, které jsou spojeny s přeložkou zařízení činí 1.052.800 Kč 

bez DPH.  

Provozovatel se v čl. IV, odst. 1 výše uvedené smlouvy zavazuje, že s předpokladem předchozího 

uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem ve smlouvě sjednaných, zajistí realizaci přeložky 

v termínu do 4. měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště stavby „Přeložky VN“. Termíny 

zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností žadatele a příznivými 

klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy 

žadatele. 
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Po diskuzi na toto téma výbor přijal následující usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice podporuje realizaci přeložky VN jako nedílnou součást 

realizace RAJ. 

 

Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

Jeden nepřítomen. Návrh byl přijat. 

 

Ing. Halas - další části bodu RAJ je obsazení hodnotící komise, která je navržena v tomto složení: 

členové expertního týmu, zástupci zadavatele, výboru, rady a zastupitelstva, včetně odborných 

poradců. Minimálně 1/3 komise musí mít odbornou způsobilost, toto pravidlo je třeba respektovat. 

Ing. Kalina – dle mého názoru se osvědčil systém jako u kotelen, kdy odborní poradci byli bez 

hlasovacího práva, doporučuji to takto řešit i u tohoto výběrového řízení. Doporučuji zástupce 

zastupitelů nebo politických stran. 

Ing. Uher – bude zde potřeba především odbornost členů. 

Ing. Kalina – musí se rychle zajistit výběrové řízení na technický dozor, bude pracovat s dodavatelem 

a měl by být poradcem této komise. Rozhodně se nesmí hlasování podceňovat, jednoznačný právní 

názor nebude. Nezpochybňuji, že hlasování může být jednoduché. 

Ing. Uher – budou mít zastupitelé schopnost předložené nabídky posoudit? 

Ing. Kalina – musíme mít k tomu nástroj. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje vyzvat subjekty v zastupitelstvu města k nominaci 

jednoho až dva zástupce do hodnotící komise a jednoho až dva náhradníky do hodnotící komise do 

veřejné zakázky na RAJ. 

 

Hlasování:   pro  8 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

 

7. Různé 

 

 7.1.  Žádost o odkup pozemků v Moravolenu 10 

  

Bc. Urbanová – seznámila přítomné se žádostí společnosti Moravolen a.s. o odkup částí 

pozemků v areálu Moravolenu 10, tj. pozemků parc.č. 2057/7 včetně plechové haly,a dále 

části pozemků parc. č. 2050/14 a 2042/170 (cca o výměře 2.000 m
2
), resp. odkup i  objektu 

kotelny, kde mj. uvádí, že kotelnu by zbourali s tím, že od kupní ceny by musely být odečteny 

náklady  na demolici. 

Po krátké diskuzi bylo přijato následující usnesení: 

  

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky 

včetně haly dle žádosti společnosti Moravolen a.s.  

 

Hlasování:   pro  8 proti  0 zdržel se   0 

 

Odešel Ing. Krátký. 

 

 7.2. Nabídka na odkup pozemků pod komunikací na ulici Lipovská 

 

Ing. Halas – uvedl danou problematiku, kdy došly dvě žádosti o odkup pozemků pod 

komunikací u plynárny na Lipovské ulici, první žádost pozemků je pod místní komunikací a 

druhá žádost je pod účelovou komunikací. Obě komunikace jsou v pasportu komunikací. 

Nabízí buď prodej za částku 900 Kč/m
2
, nebo pronájem. 
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Ing. Vrbková – je nutné toto odkoupit – bez účelové komunikace. 

Ing. Perutka – zpracovat znalecký posudek, ať víme skutečnou cenu, 900 Kč je asi moc, 

doporučuji odkoupit. 

Po krátké diskuzi byla přijata tato usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města koupit pozemky pod 

místní komunikací za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Hlasování:   pro  6 proti  0 zdržel se   1 

Návrh byl přijat. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města koupit pozemky 

pod účelovou komunikací. 

 

Hlasování:   pro  6 proti  0 zdržel se   1 

Návrh byl přijat. 

 

7.3. Žádost o rozšíření chodníku nám. Svobody 

 

Ing. Halas – uvedl danou problematiku – žádost o rozšíření chodníku na nám. Svobody. 

Ing. Cabadaj – tímto problémem se zabývala i dopravní komise, která tvrdí, že vystavené 

zboží tam nemá co dělat, neboť domy tvoří vodící linii. 

Po diskuzi výbor přijal následující usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje rozšířit chodník na nám. Svobody dle 

žádosti paní Hao. 

 

Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje odstranit rozšířený chodník před 

nemovitostí č.pop. 1348. 

 

Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

7.4. Hřiště s venkovními posilovacími stroji a hřiště na pétanque 

 

Ing. Cabadaj – seznámil přítomné s návrhem komise pro rodinu a sociální věci ze dne 

14.05.2013, která se zabývala podnětem občana města na zřízení venkovního posilovacího 

hřiště a petanque hřiště pro seniory. 

Po krátké diskuzi výbor přijal následující usnesení: 

  

 Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje realizovat předložené návrhy 

na realizaci venkovních posilovacích hřišť a hřišť na pétanque. 

 

Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

7.5. Technická mapa města, pasporty – ústní informace 

 

Přesunuto na další zasedání výboru. Odešel Bc. Dubský. 
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4. Centrum sociálních služeb 

 

Ing. Uher – uvedl problematiku Centra sociálních služeb, v současné době jsme dostali dokumentaci 

k územnímu rozhodnutí, projekt je časovém presu, první uchazeč neodepsal smlouvu, došlo ke zdržení 

cca 3-4 měsíců. Poskytoval dotace prodloužil termín do 30.08.2013. Dokumentace pro ÚR vycházela 

z pouze z objemové studie – výměry a kubatury, bez vizualizace. Dokumentace je odvážná. 

Ing. Kalina – jsem velmi zklamán, jsou tam obrovské skleněné plochy, obrovské množství plochých 

střech, fasáda obložená dřevem, pro Jeseník je to absolutně nevhodné. 

Ing. Uher – připomínkovali jsme 4 body – množství prosklených ploch, dřevěná fasáda, detailová 

složitost (vikáře, světlíky), vliv na samotný provoz a kvalita zpracování. Je to něco nového, 

atypického. Městský architekt z hmotového hlediska souhlasí, řešil pouze ty body výše uvedené.  

Ing. Vrbková – stavební provázanost, nicméně se mi to líbí. 

Ing. Perutka – z architektonického hlediska se mi líbí, ale do Jeseníku je nevhodný. Architekti 

neodhadli, pro koho objekt je – dovedu si představit pro mladé lidi, ale ne pro starší občany, nebudou 

se zde cítit, doporučuji tento projekt ihned ukončit. 

Ing. Uher – nebyla žádná studie. 

Ing. Halas – neštěstí je, že nejdeme tou standardní cestou, což je objemová studie, ideový záměr, výběr 

apod. Pracujeme v časové tísni. To vyžaduje, bohužel, spoustu kompromisů. 

Po obsáhlé diskuzi bylo hlasováno o následujících usneseních: 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje tento objekt k řešení dle předloženého řešení.  

 

Hlasování:   pro  4 proti  0 zdržel se   2 

Návrh nebyl přijat. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zvážit míru rovných´střech, členitost fasády 

budovy, míru prosklení a povrchovou úpravu fasády. Toto je pouze doporučení pro další jednání se 

zhotovitelem dokumentace pro územní řízení. 

 

 

5. Katovna 

 

Ing. Halas – musí se vybrat jeden projekt – Dědictví Nyského knížectví a Systém sběru bioodpady. 

Bioodpady – vyřadí se z veřejné podpory, tj. z 90% na 40%. Na minulém výboru se sdělilo, trváme na 

Sběru bioodpady. Bude projednáno na monitorovacím výboru, cestou blokové výjimky u tohoto 

projektu nemůžeme jít. Z pod čáry u Katovny jsme se dostali nad čáru, jediná možnost je projekt 

přepracovat, musí se vyjmout všechny prvky, které zakládají podporu (nebude info centrum bez 

prodeje, bez půjčovny kol apod.). Musel by tam být člověk placený městem. Otázka je, zda to 

přepracovat, nejedná se o změnu projektu, ale jen změnit strukturu. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje přepracovat dokumentaci Katovny.  

 

Hlasování:   pro  6 proti  0 zdržel se   0 

Návrh byl přijat. 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice nebyl stanoven, vzhledem 

k požadavku členů výboru s ohledem na Územní plán Jeseník, bude další výbor před mimořádným 

zasedáním zastupitelstva města, které se koná dne 25.07.2013. 

 

 

Schválil: Ing. Libor Halas 


