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Zápis č. 17 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, Ing. Jeţek, Ing. Vrbková, Ing. Perutka, 

p. Smrţ, p. Dvořák st., Bc. Chmelař  

Omluveni: p. Dubský, Ing. Krátký 

Hosté: Ing. Cabadaj, zástupci školství Mgr. Procházka (Hotelová škola V. Priessnitze), Ing. 

Prokop (Soukromá střední odborná škola), RNDr. Roch a Mgr. Fišerová (SOŠ a SOU 

strojírenské a stavební), PhDr. Pernicová (SOŠ gastronomie a potravinářství), a dále 

zástupci z oblasti sportu p. Trsťan, p. Gnida, Ing. Soural, Mgr. Bílek 

 

 

 

Výbor se sešel na svém 17. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 

jednání. Poté, s ohledem na přítomné hosty, byly navrţeny a odsouhlaseny přesuny bodů v programu. 

 

1. Sportovní hala – ústní informace 

Ing. Halas – v roce 2011 proběhlo z podnětu Mgr. Procházky jednání s Olomouckým krajem (školství) 

o objektu sportovní haly, která je v současné době v nevyhovujícím stavu. Je zpracována 

dokumentace, která popisuje provedení dílčích etap s postupnými opravami objektu (autorem Ing. 

Kalina). V minulosti proběhla jednání nad provedením komplexní rekonstrukce haly (zpracována 

projektová dokumentace) se zvětšením hrací plochy do podoby, která by vyhovovala širšímu okruhu 

sportovních aktivit (futsal a florbal). Z tohoto důvodu byli na dnešní jednání pozváni zástupci 

tělovýchovných aktivit a školských zařízení, kteří objekt vyuţívají, aby se stanovil budoucí záměr 

objektu sportovní haly (celková rekonstrukce, přestavba). 

Mgr. Procházka – v roce 2007/2008 byla zpracována studie na moţné rozšíření haly, rekonstrukce 

objektu, který si vyţádá rozsáhlé stavební úpravy a opravy v odhadovaných nákladech minimálně 40 

mil. Kč (bez DPH). S ohledem na vysokou finanční náročnost záměru se uvaţovalo o podání ţádosti o 

dotaci z ROPu. S ohledem na stanovené priority města a dotační výzvy bylo nakonec od záměru 

rekonstrukce sportovní haly upuštěno. 

p. Gnida – uţ v minulosti bylo vedením města řečeno, ţe komplex sportovní haly se bude 

rekonstruovat, neučinily se ţádné kroky – důvod? 

Mgr. Procházka – v roce 2006/2007 byly stanoveny priority, kterým se město bude věnovat, jednou z 

nich byla i rekonstrukce sportovní haly, ale na jednáních s regionální radou doporučeno poţádat o 

dotaci z ROPu na jediný velký finančně náročný projekt – vybráno Masarykovo nám. 

RNDr. Roch – za předchozího vedení města před rokem 2006 byly učiněny kroky ke stavbě nové 

sportovní haly, jednání s Ol. krajem však byla „zablokována“ ze strany Mgr. Procházky, v té době ve 

funkci starosty města, a k výstavbě nové krajské haly tak nedošlo. Výstavba nové sportovní haly 

nebyla vázána na dotaci z ROP,  bylo by financováno z rozpočtu Olomouckého kraje. Moţnost 

výstavby nové haly je stále v uvaţování (zpracována PD, ÚR a stavební povolení – to je nutno 

obnovit). 

p. Trsťan – je zásadně proti realizaci dílčích oprav, vhodnější je demolice stávajícího objektu a 

vybudování nového. V současnosti není ţádný objekt na sportovní aktivity pro konání mistrovství 

(florbal). Pro sportovní vyţití ze strany města nejsou vyvíjeny takřka ţádné aktivity.  

p. Gnida – rekonstrukce haly do podoby současných rozměrů není vhodné, zablokovaly by se všechny 

ostatní sportovní aktivity vyţadující větší hrací plochu. Na zvýšení vyuţitelnosti haly by bylo vhodné 

vybudovat i mobilní oddělovací stěnu. 
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Ing. Kalina – při rekonstrukci objektu by bylo vhodné zachovat stávající tribunu. Plocha objektu je 

omezená, pokud by se postavila hala pro všechny sportovní aktivity (pro školská zařízení a další 

zájmová sportovní sdruţení), kapacita objektu by nemusela stačit. Je nutné stanovit, pro koho bude 

hala primárně určena k uţívání. Dále by stálo za zváţení vybudování venkovního sportoviště v areálu 

sportovní haly (v reţii Ol. kraje). 

RNDr. Roch – musí se zohlednit poţadavky všech škol v Jeseníku na zabezpečení výuky tělesné 

výchovy, vhodná by bylo opětovně poţádat o součinnost Olomoucký kraj při rekonstrukci objektu. 

Ing. Vrbková – v areálu potravinářské školy je k dispozici tělocvična, jaká je vyuţitelnost tohoto 

objektu? 

PhDr. Pernicová – tělocvična v areálu školy je, přesto, ţe je hojně vyuţívaná i z řad sportovních 

spolků, jsou ve vyuţívání objektu rezervy. Nedosahuje však poţadovaných rozměrů i pro ostatní 

sportovce (20x40 m). 

Ing. Vrbková – nejdříve by se měla zjistit skutečná potřebnost sportovního zařízení a vyuţití 

sportovišť v areálu škol. Dále by se mělo zváţit, zda by se v areálu sportovní haly měla vybudovat 

nová tělocvična pro školy a následně upravit stávající halu i pro veřejnost, nebo v rámci rekonstrukce 

sportovní haly rozšířit plochy pro vyuţití škol a dalších sportovních spolků.   

PhDr. Pernicová – školská zařízení provedou analýzu aktuálního stavu, školy, které mají v areálu 

vlastní tělocvičnu, zjistí její vyuţitelnost 

p. Dvořák – provádět rozbor vyuţitelnosti a potřebnosti tělocvičen školskými zařízeními je zbytečné, 

tyto plochy v Jeseníku skutečně chybí. Další otázkou je financování. Má Jeseník moţnost v příštím 

roce vyčlenit v rozpočtu finanční prostředky na nákladnou rekonstrukci sportovní haly? 

Ing. Halas – přesto, ţe byly podány námitky na zpracování informací o sportovních objektech a 

vytíţenosti pro potřeby škol a dalších volnočasových spolků, je vhodnější materiál zpracovat, aby 

mohl být nastíněn budoucí směr, jakým se ubírat v otázce sportovišť v Jeseníku. 

Ing. Vrbková – tři krajské školy v Jeseníku nemají vlastní sportoviště na zajištění povinné výuky, o 

vybudování těchto prostor by měl řešit samotný kraj. 

Ing. Kalina – je důleţité, aby město sportovní halu mělo, je však nutné stanovit, v jakém rozsahu se 

bude záměr dále ubírat. 

   

 

2. Rejvízská ulice – lokalita pro výstavbu rodinných domů – doplňující podklady 

Ing. Cabadaj – OIR zadalo zpracovat vytipování lokalit vhodných na výstavbu rodinných domů, 

jednou z lokalit byla na ul. Rejvízské, po zadání zastavovacích studií se zjistilo, ţe lokalita je dle 

projektanta nevhodná a bude nutné vynaloţit velký objem finančních prostředků na úpravu ploch 

(inţenýrské sítě). Pro vytvoření plnohodnotné lokality pro výstavbu rodinných domů by bylo nutné 

provést přeloţku vysokého napětí. ČEZ tyto práce nacenil, varianta cca 700 tis. Kč bez DPH, a nebo 

950 tis. Kč bez DPH. Je na zváţení, zda s ohledem na vysoké náklady na realizaci přeloţky VN 

pokračovat ve zpracování zastavovací studie nebo ne, osobně bych navrhoval pokračovat ve 

zpracovávání studie, jen je nutné projektantovi stanovit variantu přeloţky VN. 

Ing. Perutka – v současnosti jsou rozpracovány zastavovací studie na lokality pro výstavbu RD 

v dostačujícím rozsahu, vhodnější je zrealizovat tyto a v případě zájmu zpracovávat další lokality. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města pokračovat ve 

zpracovávání zastavovací studie v lokalitě Rejvízská. 

 

Pro 11 proti 0 zdržel se 0 
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3. Regionální aquapark Jeseník – ústní informace 

Ing. Halas – proběhlo veřejné projednávání, je zpracována dokumentace pro územní řízení, 

v předchozím týdnu proběhlo ve Zlíně jednání s expertním týmem a zpracovateli projektové 

dokumentace o specifikaci pouţité technologie, různá úsporná opatření, dále se konkretizovaly 

postupy pro stavební povolení, dnes podána na stavební úřad ţádost o územní rozhodnutí. 

Ing. Kalina – venkovní bazény jsou vysoce energeticky náročné (vyčísleno cca třetina všech 

provozních nákladů na celoroční provoz za období 3 měsíců pro venkovní koupání), proč se venkovní 

bazény musí realizovat? 

Ing. Halas – v případě nerealizování venkovních bazénů by mohlo být znemoţněno poskytnutí dotace 

s ohledem na sníţení vodních ploch. Na RR podány informace o změnách v projektu, musí se 

zohledňovat i to, zda vypouštění určitých objektů nebo prováděné změny nesníţí atraktivnost objektu, 

coţ by mohlo ohrozit dotaci. Na jednání s projektanty se mimo jiné řešil i následný provoz letního 

koupání – údajně dostali zadání, ţe koupací sezóna bude prodlouţena na 90 dnů a voda bude 

v rozmezí 26 aţ 28 °C. Toto však v zadání ze strany města nebylo. 

Bc. Chmelař – bude ponecháno letní koupání při provádění stavebních úprav v objektu? 

Ing. Cabadaj – podmínky stanoveny ve stavebním zákoně, záleţí na dodavateli stavby, zda celý objekt 

oplotí jako staveniště se zákazem vstupu, nebo umoţní pohyb osob v areálu (riziko moţného úrazu). 

Ing. Kalina – je zadáno zpracování kalkulace nákladů na budoucí provoz? 

Ing. Halas – zadáno je, ale v tuto chvíli ještě zpracována kalkulace není. Po jejím obdrţení bude dána 

výboru k dispozici. 

 

4. Prodeje, pronájmy pozemků 

4.1.  Žádost o koupi lesních pozemků 

Ing. Cabadaj – OM obdrţelo ţádost od MUDr. Semeráda o odkup lesních pozemků, které byly 

součástí celku směny lesních pozemků s Lesy ČR s.p. v roce 2011 - vyvíjeny snahy o scelení 

lesních pozemků ve vlastnictví města, proto by nebylo vhodné lesní pozemky prodávat, zamítavé 

stanovisko je i ze strany lesního správce.  

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města prodat předmětné parcely 

 

Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 0 

 

4.2. Žádost o koupi parcely č. 140/1 v k.ú. Seč u Jeseníka 

Ing. Cabadaj – opakovaná ţádost MUDr. Semeráda o odkup pozemkové parcely č. 140/1 v k.ú. 

Seč, v roce 2011 proběhlo zveřejnění prodeje za vyvolávací cenu 600 Kč/m
2
, kdy ţadatel 

neprojevil písemně zájem o koupi a nepřihlásil se ani ţádný jiný zájemce. Dle platného územního 

plánu se pozemky nacházejí v zahrádkářské a chatové lokalitě. OM doporučuje současně 

s pozemkovou parcelou č. 140/1 prodat i sousední parcely č. 141 a č. 122/2 (v případě prodeje 

parcely č. 140/1 by se zamezil přístup na parcelu č. 141). 

Ing. Jeţek – v minulosti uvaţováno o prodeji pozemku, proběhlo zveřejnění záměru, takţe 

navrhuje opětovně zveřejnit, která byla stanovena komisí znalců pro oceňování pozemků. Cenu by 

rozhodně nesniţoval. 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit prodej pozemku č. 

140/1 za současného splnění podmínky na začlenění pozemků p.č. 141 a p.č. 122/2 vše v k.ú. Seč za 

cenu 600 Kč/m
2
. 

 

Pro: 11 Proti: 0 Zdrţel se: 0 

 

4.3. Žádost o koupi garáže na parcele č. 2148/2 v k.ú. Jeseník (ul. Dukelská) 

Ing. Halas – OM eviduje ţádost o odkup příp. pronájem garáţe na parcele č. 2148/2 na ul. 

Dukelská, garáţ je součástí dvojgaráţe, které jsou pronajaty na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

1 měsíc. V minulosti při prodeji bytového domu č. p. 3 na ul. Dukelské, garáţe ani okolní 

pozemky nebyly doporučeny k prodeji a zůstaly ve vlastnictví města Jeseník (pro rozšíření 

komunikace a rozvoj města apod.). Ţádost byla předloţena architektu města Ing. Arch. Matyášovi 

k posouzení, který prodej garáţe nedoporučuje, objekt doporučuje odstranit. 

Ing. Perutka – stejný poţadavek uţ v minulosti podán, řešeno v komisi i v orgánech města, 

poţadavku nebylo vyhověno, proč se tento bod opětovně zařadil do projednávání k vyjádření 

výboru? 

Ing. Cabadaj – podána ţádost, úředník nemůţe rozhodovat, zda se objekt bude nebo nebude 

prodávat, případný prodej musí vţdy být projednán v orgánech města. 

p. Dvořák opustil jednání výboru. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti a pozemek 

p.č. 2148/2 v k.ú. Jeseník neprodávat. 

 

Pro: 10 Proti: 0 Zdrţel se: 0 

 

5. Různé 

5.1.  Nabídka společnosti Hrdlička s.r.o. – Geodata on-line/E-utility 

Ing. Cabadaj – společnost Hrdlička spol. s r.o. podal nabídku sluţeb umoţňující veřejnosti podání 

ţádostí o vyjádření k existenci inţenýrských sítí jejich relevantním správcům prostřednictvím odkazu 

z webového portálu města. Na počet katastrálních území pro Jesenicko je aplikace vyčíslena na cca 13 

tis. Kč (jednorázově) a dalších cca 7 tis. Kč ročně za správu aplikace. Je nutné oslovit správce sítí v 

jednotlivých katastrálních územích a projednat s nimi vyuţívání této aplikace na našem pověřeném 

území. 

Bc. Chmelař – při ţádostech o vyjádření k sítím od společností Telecom a ČEZ se vyjadřuje automat, 

rozvody plynového potrubí nejsou zcela zaneseny v registru (tyto se vymezují fyzicky na místě 

pomocí techniky), ostatní sítě (kanalizace a voda) jsou zmapovány minimálně, podstatná část těchto 

sítí není geodeticky zaměřena. Do nabízené aplikaci není moţné zapracovat poţadované údaje, 

účastníci řízení jsou vymezeni podle dané situace (k jakému objektu se správce sítí vyjadřuje). 

Dešťová kanalizace na území Jeseníku zmapována není vůbec. Nově vybudované sítě se jiţ 

geodeticky zaměřují, historické sítě se nezaměřovaly. VaK proto v tuto chvíli není připraven na 

spolupráci pro uţívání uvedené aplikace. 

Ing. Jeţek – modul na sítě by projektantům hodně ulehčil práci, ale s ohledem na poskytnuté 

informace p. Chmelaře o zanášení sítí navrhuje prozatím nabídky nevyuţít 

Bc. Chmelař – k sítím internetu, které se na území Jeseníku realizují, není přikládán vytyčovací vodič, 

jsou pokládány pouze plastové trubky se skleněnými vlákny, coţ je technikou neidentifikovatelné. U 

těchto sítí tak není moţné poţádat správce sítí fyzické vytýčení. 
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Ing. Cabadaj – v modulu se zpracuje jedna ţádost o vyjádření se k sítím, tato ţádost bude automaticky 

rozeslána všem zainteresovaným správcům sítí. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města využít nabídku společnosti 

Hrdlička spol. s r.o. na pořízení aplikace Geodata on-line/E-utility. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 1 

 

p. Smrţ - na předchozím jednání výboru se rozhodovalo o demolici objektu KORD, poté bylo zjištěno, 

ţe tento objekt není ve vlastnictví města Jeseník. Doporučuje, aby na jednání výboru byly přesně 

zjišťovány majetkové vztahy, aby se podobných případů vyvarovalo. 

Ing. Halas – toto byla administrativní chyba uvedená na katastru (vlastnictví MěNV), město disponuje 

podklady o vlastnictví objektu, v současnosti se řeší přepis údajů na katastru. 

Bc. Chmelař – opěrná zídka na ul. Lipovská – jaká je koordinace SSOK a města u opravy opěrné zdi? 

Ing. Cabadaj – na projednání v zastupitelstvu města předloţeny pouze náklady na nejnutnější opravy 

zídky (cca 1 mil. Kč), v součinnosti vyzván i statik, podle statického posouzení bude řešen další 

postup a rozsah oprav. 

Bc. Chmelař – SSOK vyzvala VaK k provedení opravy vodovodu, VaK by byl povinen platit poplatky 

za uţívání komunikace, které činí cca polovinu nákladů, v případě rekonstrukce opěrné zídky by bylo 

vhodné, aby Město Jeseník podalo sloučenou ţádost (VaK a Jeseník) na provedení veřejně 

prospěšného díla, současně s ţádostí o prominutí tohoto poplatku, čímţ by se sníţily náklady na 

rekonstrukci vodovodu. 

Bc. Chmelař – chodník u divadla a Sportu 2000 – VaK plánuje opravu kanalizace, povrchy si město 

vybuduje samo v součinnosti s TSJ. Pokud nebude zpětná reakce ze strany města, ţe povrchy upraví 

z vlastního rozpočtu, VaK opravu kanalizace realizovat nebude. 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:50 a poděkoval všem za účast. 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 28. květen 2012. 

 

Zapsala: Bc. Gabriela Otavová 

Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


