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Zápis č. 19 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 28.05.2012 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ježek, Ing. Vrbková, Bc. Chmelař, Ing. Krátký, Ing. 

Ponechalová, p. Smrž, p. Dvořák st. 
Omluveni: Ing. Perutka, Bc. Dubský 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, p. Prejda, pí. Lukáčová, Ing. Fomiczewová 
 
 
Výbor se sešel na svém 19. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  

 
1. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – seznámil přítomné s předkládanými materiály, další podklady vzniknou po uskutečnění 
výrobního výboru dne 31.5. Předkládaná Ekonomická analýza projektu zohledňuje stav na úrovni 
města Jeseníku, oproti předpokládaným nákladům a příjmům zhotovitelů projektu. Výdajové položky 
jsou většinou stanoveny spíše na vyšší úroveň (pesimistická varianta zahrnující v sobě určitou 
rezervu), po upřesnění ocenění daných položek budou tyto sníženy na skutečnost. Nastavení 
jednotlivých zón je v souladu s původním zadáním, vytvořily se 3 základní zóny, jejichž vstup bude 
regulován systémem turniketů (zóna plaveckého bazénu, zóna rekreačního bazénu a zóna saunového 
provozu). Prostor fitness centra bude mimo zónový systém a bude volně přístupné. Samostatnou 
provozní zónou je potom v sezonním provozu letní koupaliště (obsluhováno letní pokladnou). V rámci 
venkovních prostorů bude umožněn i vstup na nově vybudovaná sportoviště v severní části letního 
areálu. V rámci letního provozu bude mít návštěvník možnost využít pouze letní část nebo za příplatek 
také tobogán a vnitřní relaxační bazén.  Zóna fitness a občerstvení jsou jedinými objekty, které budou 
pronajímány (do analýzy jsou započítány současné příjmy z pronájmu). 

Ing. Kalina – centrální pokladní systém – proč jsou náklady na tento objekt tak vysoké? 

p. Chovanec – v ceně jsou zohledněny náklady na nutný software, turnikety, čtecí zařízení a další 
objekty, umožňující návštěvníkovi pohyb mezi jednotlivými placenými zónami, možnost dobití 
kreditu i mimo pokladny aj., náklady jsou stanoveny dle propočtu projektantů, cena tohoto objektu se 
může při soutěži snížit. 

Ing. Ponechalová – jsou k dispozici aktuální hospodářské výsledky z obdobných zařízení ve 
Valašském Meziříčí a Bruntálu? 

Ing. Halas – tyto podklady k dispozici máme, sloužily k modelování RAJe. 

p. Chovanec – v kapitole 3. Ekonomické analýzy projektu jsou řešena různá úsporná opatření. Pro 
pokrytí celkové denní potřeby na výměnu vody ve vnitřních bazénech je uvažováno s odběrem vody z 
toku Staříč (dán předběžný souhlas Povodí Odry v rámci DÚR). V případě dostatečného průtoku vody 
ve Staříči bude tato voda využívána také k doplňování denní potřeby vody ve venkovních bazénech a 
pro splachování WC. Tato voda pak po vyčištění a odchlorování bude vypouštěna zpět do Staříče. 
K další úspoře došlo i u objektu vzduchotechniky. Zpracovatel projektové dokumentace provedl revizi 
strojovny technologií v 1. PP a ve strojovně vzduchotechniky v 2. NP došlo k výraznému zmenšení 
podlahové plochy. Výsledkem byla možnost zřídit zázemí pro plaveckou školu a plavecký klub. Čtvrtá 
kapitola pojednává o provozních výdajích vnitřní a venkovní části dle objemu vody jednotlivých 
objektů. 

Ing. Kalina – okamžitá kapacita osob u plaveckého bazénu je příliš vysoká, z jakých podkladů se tento 
počet stanovoval (i s ohledem na výkon čerpadel)? Výše okamžité kapacity tak sníží komfort 
plaveckého bazénu. 
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p. Chovanec – primární výpočet tohoto údaje bude u zpracovatele projektu ověřen. Dále poskytl 
informace k energetickým provozním výdajům a ke mzdovým výdajům, které je možné optimalizovat 
dle obsazení (počet a výše mzdy). Příjmová stránka projektu byla stanovena jako průměr na všechny 
bazény, propočet výtěžnosti na jednu osobu tak je 75 Kč u krytého bazénu a 70 Kč u venkovního 
bazénu (jedná se o průměrnou cenu za vstupné např. při školní výuce plavání, abonentní vstupné aj.). 
Expertní tým přitom stanovil 100 Kč. 

Ing. Kalina – hodnota vstupného o cca 75 Kč je stanovena příliš nízko. 

Ing. Krátký – ponechat výtěžnost na osobu ve výši 100 Kč stanovenou expertním týmem, jako 
případná rezerva při růstu cen energií. Dále by bylo vhodné uvažovat o „ostrovním“ provozu 
kogenerace. 

Ing. Halas – u této položky je prozatím nastavena pesimističtější varianta, cenová politika výše 
vstupného do jednotlivých objektů bude stanovena při provozu podle skutečné využitelnosti v různou 
denní dobu. 

Je nutné přesně definovat pojem „výtěžnost na osobu“ – nejedná se o cenu vstupného 

p. Chovanec – výdajová stránka po započítání odpisů – majetek pořizují Technické služby Jeseník a.s. 
(dále jen TSJ), příjemcem dotace jsou taktéž TSJ, odpisy u nově pořizovaného majetku by se tak 
mohly uplatňovat v hodnotě ponížené o poskytnutou dotaci z ROPu. S ohledem na skutečnost, že na 
pořízení předmětné stavby nemají TSJ finanční prostředky, budou tyto zajištěny městem Jeseník 
formou investiční dotace. Bude uplatněn stejný postup jako při přijetí dotace z ROPu, tedy u 
pořízeného majetku financovaného investiční dotací města bude ponížena o hodnotu dotace a z této 
částky by se uplatňovaly odpisy. V předkládané analýze tak jsou započteny pouze odpisy ze 
stávajících objektů.  

p. Chovanec - modelování úvěru se splatností 10 nebo 15 let – na dofinancování projektu je nutné 
požádat o bankovní úvěr ve výši 50 mil. Kč. V předloženém materiálu je propočtena výše úroku a 
jistiny s tím, že započetí splácení úvěru se předpokládá od roku 2015. 

Ing. Fomiczewová – jsou úroky z bankovního úvěru započítávány do bilance nákladů projektu? 

Ing. Halas – tyto náklady nejsou začleněny do výdajů v analýze. Budou tedy do materiálu doplněny. 

Dále proběhla obsáhlá diskuze nad nemovitostmi v majetku města a možnosti jejich případného 
prodeje (především obytné domy a jednotlivé bytové jednotky) a dalších možných příjmech města 
(daň z nemovitosti, provozní výdaje města, provozní výdaje organizací založených městem aj.), které 
by mohly negativně ovlivnit poskytnutí potřebného bankovního úvěru. 

Ing. Halas – poskytl informaci o jednání s ČEZ o možnosti pronájmu kotelny v budoucím aquaparku, 
kam by si umístili své kogenerační jednotky. 

Ing. Krátký – tato situace může nastat i s RWE, stálo by za zvážení kalkulovat i s těmito nabídkami. 

Ing. Halas – podklady analyzující možný prodej majetku a výhled rozpočtu města po započítání 50 
mil. úvěru budou po zpracování opětovně předloženy do dalšího jednání výboru, přičemž původně 
plánovaný termín 4.6. bude z tohoto důvodu posunut na 11.6., aby výbor mohl dát doporučující 
stanovisko zastupitelstvu města. 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:30 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 11. června 2012. 

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


