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Zápis č. 16 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 23.01.2012 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Ing. Vrbková, Ing. Perutka, p. Smrž, p. Dvořák st.  
Omluveni: p. Jedlička 
Hosté: Ing. Cabadaj, F. Chovanec, Ing. Fomiczewová, p. Koriťák, Mgr. Mrosek,  

Mgr. Kovalčík, p. Prejda  
 
 
 
Výbor se sešel na svém 16. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání. Poté byly navrženy a odsouhlaseny přesuny bodů v programu. 

 
1. Budova KORDu v areálu ZŠ na Průchodní ulici 

Ing. Halas – při tvorbě rozpočtu města na rok 2012 byly zařazeny i finanční prostředky na řešení 
objektu KORD v areálu školy, členům výboru byly rozeslány materiály k problematice s oceněním 
nákladů na práce a návrhem možných variant budoucího využití objektu (oprava příp. demolice).  

Mgr. Mrosek – budova je školou využívána pouze k výdeji stravy (cca 3 hodiny denně), a to pouze 
přízemní část objektu, náhradní řešení stravování řešeno v jiném objektu školy (na toto zpracována 
dokumentace). Objekt KORDu je ve špatném technickém stavu (zatékání přes střechu, prostory 
jídelny a sociální zařízení pro žáky i dospělé v havarijním stavu, praskající rozvody vody, aj.). Bylo by 
nutné vynaložit náklady minimálně na přestavbu sociálního zařízení v přízemí objektu. Prostory jsou 
v současné době využívány především neziskovými organizacemi. V případě demolice objektu je na 
využití prostoru zpracována studie využitelnosti (možné vybudování tělocvičny nebo hřiště).  

Ing. Halas – zpracována PD na přemístění výdejny do prostor školní družiny – náklady cca 2,5 mil. Kč 

p. Koriťák – objekt energeticky velice náročný, náklady na energie převyšují příjmy z využívání 
nebytových prostor neziskovými organizacemi (Brontosaurus, Krteček) 

Ing. Ponechalová – řeší se školní výdejna nebo využití či potřeba budovy KORD? Je možné využití 
objektu i jiným subjektem než školou? 

Ing. Halas – otázkou je dlouhodobé řešení KORDu (rekonstrukce, demolice). Škola preferuje spíše 
demolici budovy KORDu a pozemek využít k jinému účelu. 

Mgr. Mrosek – budova v havarijním stavu, po odchodu nájemců bude budova nevyužita. 

Ing. Ponechalová – náklady na demolici jsou vysoké, náklady na rekonstrukci budovy budou 
pravděpodobně nižší. 

Ing. Cabadaj – budova do areálu z urbanistického hlediska nezapadá, je zpracována studie na řešení 
celého prostoru, uvažováno i o přesunu knihovny, která je v nevyhovujícím stavu, do areálu školy. 

Ing. Vrbková – budova se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky Vodní tvrz,, 
budova KORDu do prostoru historicky nepatří, pokud ředitel ZŠ v případě přesunu vývařovny budovu 
nevyužije, souhlasí s odstraněním 

Ing. Fomiczewová – město disponuje velkým množstvím nebytových prostor, které je mnohdy těžké 
pronajmout nebo využívat. 
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Ing. Perutka – v předložených materiálech nejsou aktuální čísla na to, aby se mohlo o věci rozhodovat. 
Při posuzování energetické náročnosti objektu předkládány pouze finanční částky, nezohledňovány 
přínosy (podpora neziskových organizací). 

Ing. Halas – objednání studie či PD musí odsouhlasit ZM, které požaduje vyjádření finančního výboru, 
FV jako podklad vyžaduje výstup z VSRI. 

Ing. Perutka – nepožaduje objednávku nové studie, je možné využít pracovníky úřadu, kteří by mohli 
posoudit náklady nutné k demolici. 

Ing. Ježek – ve výboru stanovme budoucí využití, poté může být přijato doporučující rozhodnutí. 

Ing. Fomiczewová – doporučuje hlasovat o demolici, podle finanční náročnosti vzešlé z výběrového 
řízení se bude rozhodovat, jestli objekt bude demolován či se opraví havarijní stav, aby neohrožoval 
osoby pohybující se v areálu. 

Ing. Ježek – pokud by se objekt měl zachovat, mělo by se stanovit i budoucí využití objektu, a podle 
tohoto využití opravit. 

Ing. Halas – do příštího zasedání výboru budou předloženy dokumenty na přesun školní výdejny, 
požádat o aktualizaci nacenění prací na demolici. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města 
v souvislosti s existencí budovy KORD pokračovat s variantou demolice tohoto objektu. 

 
Pro 6 proti 1 zdržel se 3 

 
2. Centrum sociálních služeb 

Mgr. Kovalčík – původním záměrem bylo vybudování stavby „na zelené louce“, což není příliš 
v souladu s podmínkami dle vyhlášené výzvy z ROPu na vybudování infrastruktury pro soc. služby – 
dle výzvy spíše transformace ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Alokace finančních prostředků 
není příliš vysoká, Olomoucký kraj do této výzvy bude pravděpodobně také podávat žádost. Vzhledem 
k vývoji potřeb a zejména finančních zdrojů se dle aktuálních možností upustí od původní myšlenky a 
novým záměrem bude varianta transformace části lůžek ze služby chráněného bydlení na službu 
domova pro seniory a přístavba ke stávající budově na Beskydské ulici. Chráněné bydlení je dle 
názoru inspektorů z provedené inspekce sociálních služeb určené především pro zdravotně postižené a 
je doporučena transformace na domov pro seniory.  

p. Chovanec – v první fázi dokládaných podkladů není nutné mít zpracovanou projektovou 
dokumentaci, stačí pouze investiční záměr, výše dotace však bude pravděpodobně nižší, musí se proto 
počítat s vyšším dofinancováním ze strany města (cca 25 %). 

Ing. Halas – výzva vyhlášena, do března je nutné podat žádost o dotaci. Na Regionální radě 24.1. 
proběhne jednání, zda je záměr města v souladu s výzvou a zda je reálné získat na tuto akci dotaci. Je 
možné, že RR bude i nadále výši dotace snižovat, aby uspokojila co nejvíce projektů. VSRI by proto 
mělo dát doporučující usnesení, zda ve věci pokračovat s ohledem na aktuální stav nebo aktivity 
pozastavit. 

Ing. Krátký – při rozhodování by se měl zohlednit i demografický vývoj, poptávka po umístění do 
obdobných zařízení je vysoká, na druhou stranu je nutné řešit i uvolňování bytů po seniorech 

Mgr. Kovalčík – v současné době dochází k odlivu seniorů z vlastních bytů z Jeseníku do okolních 
obcí (např. v Lipové-lázních postaveny pečovatelské domy) z důvodu nižších nákladů na bydlení. 

Ing. Vrbková – vypsán dotační titul, ale akce není připravena, po zítřejším jednání a doplňujících 
informací se může o dalším postupu rozhodovat. 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí předložené informace a doporučuje 
zastupitelstvu města uložit radě města v rámci vyhlášené výzvy zpracovat a podat žádost o dotaci. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Tepelné hospodářství města 

Ing. Halas – usnesením RM bylo odboru OSMI uloženo připravit studii převzetí tepelného 
hospodářství Technickými službami Jeseník a.s. od r. 2013 do konce března 2011, v předložených 
materiálech na projednávání výboru k dané problematice je písemné stanovisko TSJ. Je nutné stanovit 
další postup (prodej, dlouhodobý pronájem) a řešit problematiku možného odpojování od CZT 
s ohledem na územní plán, příp. zpracovat územně-energetickou koncepci. 

p. Prejda – oddělení tepelného hospodářství od TSJ provedeném v minulosti nebylo šťastné řešení, 
v současnosti varianta převzetí tepelného hospodářství TSJ je nereálná (majetek zastaralý, nutné 
investice), situaci je však nutné urychleně řešit s ohledem na pozbytí platnosti uzavřených nájemních 
smluv (prosinec 2012). 

Ing. Cabadaj – doporučení ZM, zda prodat TH jinému subjektu nebo zveřejnit možný pronájem TH. 
Při prodeji není možné zasahovat do tvorby cen pro konečné odběratele tepla. Družstva jsou v tuto 
chvíli připravena na odpojení od CZT, aby si mohla vybudovat vlastní domovní kotelny. 

Ing. Krátký – podporuje možnost odpojení domovních kotelen od CZT malými odběrateli a nabídnout 
těmto uživatelům kotelny k prodeji, u blokových kotelen doporučuje zjistit dominantní odběratele a 
těmto nabídnout k prodeji 

p. Prejda – doporučuje kotelny nabídnout jednomu subjektu než většímu počtu, a to s ohledem na cenu 
tepla – maloodběratel má ceny mnohem vyšší než velkoodběratel. Zařízení TH je zastaralé, bude nutné 
investovat finance do obnovy, v případě nabídnutí pronájmu tohoto zařízení bude muset být 
zohledněno zainvestování do majetku (investice se souhlasem vlastníka). 

Ing. Halas – pokud kotelny nabídneme jednomu subjektu k prodeji a zároveň umožníme odpojování 
od CZT, můžeme se dostat do situace zmařené investice kupujícího 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města připravit 
podklady na výběrové řízení pro prodej domovních kotelen.  
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Dále proběhla diskuze k blokovým kotelnám, zda prodat či pronajmout (nebo souběžně zveřejnit obě 
varianty, pokud toto zákon o obcích umožňuje), v případě prodeje prodávat jako celek nebo 
samostatné objekty. 
 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města připravit 
podklady na výběrové řízení přednostně pro prodej tepelného hospodářství (blokových kotelen). 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
4. Informace o realizovaných akcích města 

Ing. Halas – poskytl podrobnější informace k investičním akcím, které jsou ve fázi rozpracovanosti, 
vč. výše schválené příp. přislíbené dotace 
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• Rozvoj třídírny druhotných surovin – dotace ze SFŽP (40 % uznatelných nákladů), vypsána VŘ na 
dodávku stavebních prací a technologie, financování pomocí úvěru (jistina splácena TSJ formou 
nájmu), odsouhlaseno 10% navýšení cen okolními obcemi za sběr odpadů 

• Regenerace zeleně – čekáme na kladné stanovisko SFŽP k výběrovému řízení na dodavatele, 
realizace projektu prozatím nezapočata 

• Technologická centra ORP Jeseník – v tuto chvíli probíhá připomínkování zadávací dokumentace 
ze strany poskytovatele dotace, účelem dotace je poskytovat služby v IT v rámci ORP (spisová 
služba, datové úložiště apod.)  

• Digitalizace kina Pohoda – dotace z MKČR, bude vyhlášeno VŘ na dodavatele technologie 
• Cyklostezka ROP – úsek II od zóny Za Podjezdem na Lipovskou ul., prozatím není VŘ, cena za 

stavební práce prozatím rozpočtovaná 
• Opěrná zeď ul. Kalvodova –  
• Zóna za podjezdem II. etapa – dotace z MMR, další etapa budování infrastruktury (VO, 

komunikace, prozatím bez chodníků) 
• Odkup pozemků Na Svahu – odkup pozemků od uzavřeného výnosového fondu na vytvoření 4 

stavebních parcel, po scelení s pozemky ve vlastnictví města bude řešeno zasíťování a následný 
prodej k výstavbě RD (9 stavebních parcel) 

• Chodník ul. Lipovská – souvislost s opěrnou zdí Kalvodka, úsek od Lichtenberka k železničnímu 
přejezdu 

• Centrum sociálních služeb 
• Cyklistická stezka SFDI závěrečná etapa – od mostu na Lipovské ul. okolo Telecomu s vyústěním 

na ul. Tyršova (úsek podél řeky) - rozšiřování komunikace, vybudování římsy a zábradlí, VŘ 
ukončeno a SoD uzavřena 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných 
investicích města. 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Veřejné osvětlení na lázeňské kolonádě 

Ing. Halas – v průběhu března plánováno vyhlášení výzvy na obnovu VO z MŽP nebo SFŽP (dotace 
až 90 %), záměrem Priessnitzových léčebných lázní je revitalizace území v prostoru kolonády a 
promenády (získali dotaci ze MŽP, možný příslib i z ROPu). Je na zvážení, zda v případě vyhlášení 
výzvy podat žádost o dotaci na rekonstrukci VO, dále řešit možný převod VO na PLL.  

Ing. Cabadaj – jaký další postup stanovit? Předat VO lázním? Pozemky jsou ve vlastnictví lázní, lázně 
VO provozovat nechtějí (zvýšené provozní náklady), necháme lázně rozhodovat o vzhledu sloupů VO 
bez ohledu na cenu, i když rekonstrukci bude financovat město? 

Ing. Perutka – naprojektovány lampy náročné na elektřinu (70 W), cena lamp je nepřiměřená, další 
práce zvyšující nákladnost prací jsou zemní práce, navrhuje lampy využívající jiné zdroje 
(fotovoltaika) 

Ing. Halas – vzhled stanovovaly PLL, alternativu je nutné řešit s PLL 

p. Chovanec – původní dohoda byla zpracování PD na rekonstrukci VO ze strany města, navrhuje 
jednat s lázněmi o finanční příspěvek na realizaci, a město následně požádá o dotaci. Pokud lázně na 
příspěvek nepřistoupí, přepracuje se PD na lampy finančně méně nákladné. 

Ing. Krátký – dotace bude poskytnuta v případě snížení energetické náročnosti VO, v tomto případě 
není úspora žádná a dotace tak nemusí být přislíbena 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje přehodnotit ekonomickou a provozní náročnost 
projektu ve vztahu k přepokládaným kritériím poskytovatele dotace 
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Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
6. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – podána žádost o dotaci z ROPu, uzavřena SoD na zpracování PD, TSJ jako žadatel o 
dotaci prošly 1. kolem kontroly formální správnosti, TSJ vyzváni k doplnění podkladů, do 24.5. je 
nutné dopracovat podklady pro RR (např. schopnost zafinancování akce) 

Ing. Perutka – v jakém stavu je příjem daru od Campa-net? 

Ing. Halas – provedena změna v loterijním zákonu, část (25 mil. Kč) za rok 2011 bude poskytnuta, 
druhá část (25 mil. Kč) patrně nebude moci být poskytnuta. Dále poskytl údaje k možnému 
financování akce, kdy na dofinancování bude chybět cca 11 mil. Kč. Je nutné požádat o stanovisko 
finančního odboru a finančního výboru, zda prostředky za plánovaný prodej nemovitostí (cca 24 mil. 
Kč) budou použity výhradně na financování RAJ. Závazný úvěrový příslib ze strany banky bude 
poskytnut, je možné zvýšit o chybějící finanční prostředky (11 mil. Kč). Dále poskytl informace o 
různých možnostech „přesunu“ finančních prostředků na TSJ jako žadatele o dotaci a realizátora akce 
s ohledem na veřejnou podporu. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o stavu investiční akce Regionální 
aquapark Jeseník. 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Dále bylo Ing. Halasem navrženo, aby níže uvedená usnesení byla předložena k projednání a 
odsouhlasení na zasedání finančního výboru. 

Finanční výbor bere na vědomí informace o dopadech změny legislativy (loterijní zákon) a doporučuje 
jako zdroj financování využít maximální částku ze zveřejněných prodejů ve výši 23,8 mil. Kč. 

 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města připravit podklady pro prodeje 
dalšího majetku města v minimální výši 11 mil. Kč jako zdroje pro financování RAJ.  
 

7. Rejvízská ulice – žádost o vybudování kanalizace 

Ing. Halas – opětovně otevřena problematika vybudování kanalizace na ul. Rejvízská (první žádost v r. 
2006), z pohledu VaKu akce finančně náročná s ohledem na přepočet tam žijících obyvatel. Pokud 50 
% z celkových nákladů zafinancuje město popř. vlastníci tamních nemovitostí, VaK zbývajících 50 % 
zafinancuje. 

Ing. Cabadaj – v dubnu bude pravděpodobně vyhlášena výzva na vybudování infrastruktury (vodovod, 
kanalizace), s ohledem na výši finančních limitů dle předchozích dotačních podmínek (5 mil. Kč na 
jeden stavební objekt) ale město pravděpodobně na dotaci nedosáhne. 

Ing. Perutka – navrhuje finanční spoluúčast na realizaci kanalizace od vlastníků nemovitostí 

Ing. Halas – vyvolat jednání s vlastníky nemovitostí o možnosti spoluúčasti na financování akce, je na 
zvážení, zda realizovat bez dotace 

p. Dubský – je pravděpodobné, že vlastníci nemovitostí mají vlastní studny, pokud se vybudují 
vodovody, vzrostou jim náklady o vodné stočné, pokud navíc od nich budeme chtít i finanční 
příspěvek na realizaci, od své žádosti o vybudování kanalizace by pravděpodobně mohli odstoupit. 

Ing. Vrbková – pokud nejsou známy podmínky dotace a jestli vůbec výzva vyhlášena bude, s ohledem 
na finanční možnosti města by se prozatím výbor touto akcí neměl zabývat 
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Ing. Ježek – město by mohlo získat finanční prostředky z VaKu (cca 50 %), zbývající prostředky 
získat od vlastníků nemovitostí, jinak se toto nebude realizovat 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města informovat obyvatele 
předmětné lokality na ul. Rejvízská o možnostech zafinancování tohoto záměru ve smyslu 50 % 
celkových nákladů financováno společností VaK a.s., a zbývajících 50 % z jiných zdrojů (dotace, 
příspěvky občanů). 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Ulice Lipovská – 3. etapa 

Ing. Halas – předpokládané náklady na nově vybudovanou zídku podél ul. Lipovská při toku 
Kalvodky činí cca 10,7 mil. Kč, zpracovány dílčí rozpočty na vybudování svodidel a římsy (cca 2,7 
mil. Kč) a na stavební práce vlastní zídky (cca 10,7 mil. Kč). Dle aktuálních informací SSOK má 
v roce 2012 finanční prostředky na vybudování nového asfaltového povrchu v daném úseku, VaK 
plánuje v tomto úseku rekonstrukci vodovodu. Je nutné ze strany města vyřešit problém se zídkou. 

Ing. Ježek – lze zjistit, zda má potok své parcelní číslo? 

Ing. Cabadaj – toto by musel zaměřit geodet 

Ing. Perutka – v předloženém projektu se opravuje nejenom zeď, ale kapacitně se zvyšuje objem vody. 
V případě přívalových dešťů vytečení vody z břehu nezpůsobí podstatné škody na majetku. Tyto 
opěrné zídky je možné sanovat za podstatně nižší cenu, než cena dle zpracovaného projektu. 

Ing. Cabadaj – pokud dojde k vytečení vody z břehů potoka, voda se vyplaví ne přes komunikaci, ale 
na pozemky cizích vlastníků (zídky po pravé straně jsou nižší).  

Ing. Halas – s ohledem na propočtené náklady akce není při finančních možnostech města příliš reálná 
realizace, na tuto akci není možné získat dotaci 

Ing. Perutka – navrhuje, aby technik stanovil a přesně definoval možnosti opravy zdi (zpevnit zeď 
např. železobetonovou římsou, kameny lokálně vyspravit, vybetonovat), podle ceny se vyhlásí 
výběrové řízení, náklady na opravu odhaduje za podstatně nižší finanční prostředky (cca 1 mil. Kč). 

p. Chovanec – zvýšení kapacity bylo požadováno i z důvodu plánované zástavby v lokalitě Kalvodova 
(odvedení dešťových vod z komunikací) 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města realizovat pouze práce 
spočívající v odstranění stávajícího havarijního stavu zídky podél potoka Kalvodka. 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9. Transformace Jesenického koupaliště s.r.o. 

Ing. Halas – bude vypovězena nájemní smlouva mezi městem a Jesenickým koupalištěm s.r.o, budova 
a pozemek, na kterém leží jesenické koupaliště, budou následně převedeny do majetku TSJ (zvýšení 
základního kapitálu), zbývající pozemky budou dlouhodobě pronajaty do doby jejich jiného využití. 
Dále bude nutné řešit pohledávku města za Jesenické koupaliště s.r.o. ve výši cca 1 mil. Kč za nájem. 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o plánované transformaci 
společnosti Jesenické koupaliště s.r.o. 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10. Různé, diskuze 

10.1. Moravolen 10 – doplnění podkladů 

Ing. Halas – žádost o odprodej nemovitostí (pozemek a budova za účelem garážování strojů) řešena na 
15. zasedání výboru, je na zvážení, zda celý areál ponechat v majetku města nebo vyhovovat 
individuálním žádostem o odprodej pozemků. Do areálu je navrhován nový sjezd ze směru od 
hasičské zbrojnice. V pravé části areálu je navrhována trasa cyklistické stezky (realizováno z ROP). 

Ing. Vrbková – pokud není stanoven budoucí záměr této lokality, doporučuje prodej dílčích pozemků 
dle logických celků 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje neprodávat pozemky ve vlastnictví města v areálu 
Moravolen 10  a situaci opětovně vyhodnotit po uplynutí jednoho roku. 
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

10.2. Lokalita pro rodinné domy Na Svahu – návrh kupní smlouvy 

Ing. Perutka – výbor na předchozím zasedání odsouhlasil budoucí využití těchto pozemků, 
posuzování, zda kupní smlouva je nebo není v pořádku, však nepřísluší k projednávání výboru, 
k tomuto by se měl vyjádřit především právník. 

 

10.3. Třídírna druhotných surovin 

Ing. Halas – projednáváno v bodě 4. Informace o realizovaných akcích města 

 

10.4. Radnice – informace o střešní krytině 

Ing. Halas – při realizaci díla bylo zadáno zpracovat znalecké posudky na kvalitu břidlice, výsledky 
dobré, dílo bylo následně zaplaceno 

 

10.5. Technologická centra 

Ing. Halas – projednáváno v bodě 4. Informace o realizovaných akcích města 

 

10.6. IPOS – EPC 

Ing. Halas – prozatím nejsou známy podmínky výzvy na zateplování objektů, dle neoficiálních 
informací bude pravděpodobně krácen podíl dotace na úkor spoluúčasti, dotace u IPOSu by mohla 
činit cca 15 % z celkových nákladů na revitalizaci objektu (zateplení a výměna oken). 
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10.7. Sběrné místo pro bioodpady 

Ing. Halas – pravděpodobně v 06/2012 bude vypsána výzva na poskytnutí dotace na zřizování míst pro 
uložení bioodpadů 

p. Prejda – systém sběru odpadů řešen v rámci SMOJ, dlouhodobým úkolem je řešení bioodpadů, 
proběhne výstavba kompostárny (v rámci SMOJ), nutno řešit i možnost umístění bioodpadů pro 
občany města. Z tohoto důvodu je naplánována výstavba sběrného místa vedle sběrného dvora, 
realizací se sníží náklady na zpracování odpadů (v tuto chvíli se odváží na skládku, náklady na uložení 
se bude zvyšovat), možnost získání 90 % dotace. Bioodpady ze sběrného místa se budou dále odvážet 
ke zpracování do kompostárny. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí předložené informace a doporučuje 
zastupitelstvu města uložit radě města zpracovat žádost o dotaci na sběrné místo pro bioodpady 
v rámci OPŽP.   
 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10.8. Most Husova 

Ing. Halas – dle písemného stanoviska Národního památkového ústavu je další postup (rekonstrukce) 
při ochraně předmětné technické památky možný po předložení záměru, rozpočtu a popisu 
záchranných prací. Dle nově zpracovaného posudku hrozí úplné uzavření mostu. Na rekonstrukce by 
bylo možné čerpat omezené finanční prostředky pouze z různých nadací. 

Ing. Vrbková – navrhuje vyvolat jednání s NPÚ na další řešení mostu nebo zrušení jeho označení 
„technická památka“, příp. přemístit most se souhlasem kompetentních orgánů např. do muzea 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace a doporučuje situaci dále řešit. 
 
 

10.9. Koordinace investičních akcí na území města jinými subjekty ve spolupráci 
s městem 

Ing. Cabadaj – na základě usnesení RM byli osloveni vlastníci a správci technické a dopravní 
infrastruktury ve městě, VaK plánuje na ul. Lipovská opravu vodovodu a SSOK plánuje pokládku 
asfaltových povrchů komunikace. Ostatní subjekty neplánují žádné velké akce, vyjma vzniku 
nepředpokládaných havárií. U plánovaných oprav chodníků městem je nahlášena pokládka optických 
vláken, postup bude řešen aktuálně. 

 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:55 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 12. březen 2012. 

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


