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Zápis č. 21 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 03.09.2012 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ježek, Ing. Vrbková, Bc. Chmelař, p. Smrž, Ing. Perutka, 

Bc. Dubský 
Omluveni: Ing. Krátký, Ing. Ponechalová, p. Dvořák st. 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, Bc. Urbanová 
 
 
Výbor se sešel na svém 21. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, navrhl 
přesuny jednotlivých bodů programu, a poté zahájil jednání.  

 
1.1. Opěrná zeď ulice Žižkova 

Ing. Halas – materiál předkládán na 12. zasedání VSRI, který doporučil předmětné pozemky prodat 
s podmínkou zachování přístupu ke stávajícím garážím, cena pozemků bude zohledňovat i povinnost 
budoucího vlastníka zabezpečit bortící se opěrnou zídku. Zadalo se zpracování dokumentace Ing. 
Zapalačem, ten nastínil možné varianty řešení (nejlevnější varianta vysvahováním, dražší varianta 
vystavěním gabionové zdi, nejdražší varianta oprava stávající zdi).  

Bc. Urbanová – dle propočtu Ing. Zapalače náklady na vysvahování odhadnuty na cca 323 tis. Kč, p. 
Trsťanem provedený odhad zřízení věcného břemene vjezdu ke stávajícím garážím činí cca 39 tis. Kč, 
kupní cena pozemků dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Pešou činí 950 Kč/m2, výsledná cena 
pro zveřejnění prodeje by tedy činila cca 102 Kč/m2. 

Ing. Halas – v kupní smlouvě bude ošetřen závazek nabyvatele na provedení vysvahování - uvažováno 
o smlouvě o smlouvě budoucí, po provedení vysvahování bude pozemek prodán 

Bc. Urbanová – žadatelé Mondekovi mají zájem o koupi uvedených pozemků (vlastníci garáží a 
přilehlých nemovitostí), byly s nimi projednávány i navrhované varianty zabezpečení opěrné zídky, 
seznámeni i s propočtem ceny pozemků. Je na zvážení, zda nabídnout pozemky k prodeji těmto 
žadatelům nebo dalším osobám. 

Ing. Perutka – na odkoupení pozemků byl i další zájemce? 

Ing. Halas – o pozemky měl zájem i p. Juřena, požadoval za směnu pouze jednu z parcel bez věcného 
břemene.  

Bc. Urbanová – vhodnější bude zveřejněn prodej všech tří pozemků jako celek 

Ing. Kalina – navrhuje jiný propočet na stanovení vyvolávací kupní ceny za předmětné pozemky, a to 
cenu za všechny pozemky ve výši odhadu ponížit o náklady na vysvahování a zábor za věcné břemeno 
a tuto částku podělit celkovou plochou pozemků – výsledná cena tedy cca 370 Kč/m2. Je nutné si 
uvědomit, že se jedná o pozemky v centru města. 

Ing. Halas – navrhovaná cena dle posudku zohledňuje fakt, že plocha pod zasvahováním nemá žádnou 
hodnotu. Pokud by se prováděl propočet dle Ing. Kaliny, ocenila by se i plocha pod zasvahováním. 

Ing. Vrbková – o těchto pozemcích se jedná už poměrně dlouhou dobu, je na zvážení, zda se 
obdobných pozemků zbavit i za nižší cenu, nebo ponechat vyšší cenu s ohledem na umístění pozemku. 

Ing. Perutka – ceny stanoveny ve znaleckém posudku se zdají být nadhodnocené, navrhuje zpracovat 
položkový rozpočet na vysvahování.  
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Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 

pozemky p.č. 40, 41 a 42 jako celek za vyvolávací kupní cenu 370,- Kč/m
2
. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

1.2. Jiráskova – demolice kůlen 

Ing. Halas – v minulosti prodán sousední bytový dům, v současné době hrozí objekt bývalé kůlny 
zřícením, byla objednána projektová dokumentace na demolici stavby a stabilizaci sousedního 
bytového domu. Místo, které vznikne po demolici kůlen, umožní přístup k pozemkům vhodných 
k zástavbě.  

Ing. Kalina – navrhuje kůlny zbourat a vysvahovat, je nutné provést sanaci stěny bytového domu čp. 
743. Náklady na demolici kůlen stanoveny dle rozpočtu na cca 330 tis. Kč, na stabilizaci stěny 
bytového domu cca 257 tis. Kč. Dokumentace na demolici stavby a rozpočet je zpracován, v současné 
době se vyřizuje stavební povolení. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o záměru demolice kůlen na ul. 

Jiráskova. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

1.3. Žádosti o prodeje pozemků 

Bc. Urbanová – OMM eviduje mimo jiné níže uvedené žádosti o prodeje pozemků: 

a) Český rybářský svaz, místní organizace Jeseník (dále jen „ČRS“) - odkup pozemkových 
parcel č. 1313/95 o výměře 12108 m2 a č. 1313/96 o výměře 1131 m2, v k.ú. Bukovice 
u Jeseníka. Dle platného územního plánu města se pozemky nachází v území pro rekreaci 
a sport, dle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) druh pozemku - vodní plocha, způsob 
využití - rybník. V současné době má ČRS uvedené pozemky ve výpůjčce, smlouva 
uzavřena na dobu určitou do března 2016. ČRS vybudoval v minulosti na uvedených 
pozemcích vlastními náklady stavbu - rybník „Střelnice“ (uznání stavby - rybník Střelnice 
vodoprávním úřadem viz příloha, část stavby není na pozemku města, pozemek 
v soukromém vlastnictví), které slouží veřejnosti jako sportovní rybářské revíry. Na 
odkoupení pozemků má možnost ČRS získat dotaci. Přes jeden z pozemků vede 
přístupová cesta, bude nutné zpracovat GP a vymezit plochu pro přístup.  

- Ing. Halas - cena stanovena dle znaleckého posudku na 100 Kč/m2 , tato kupní cena je 
pro ČRS nereálná, je na zvážení, zda doporučit ZM zveřejnění prodeje. 

- Ing. Vrbková – v blízkém okolí je uvažováno s vybudováním golfového hřiště, 
nekoliduje tento záměr s možným prodejem pozemků? 

- Ing. Kalina – prostor golfového hřiště ještě není přesně stanoven, s ohledem na tuto 
skutečnost by prozatím záměr prodeje pozemků nezveřejňoval, hlasovat v tomto bodě 
nebude 

- dále byla vedena rozsáhlá diskuze o vlastnictví stavby rybníka 

- Ing. Halas – zvážit, zda prodávat celý pozemek nebo jen část kopírující plochu 
rybníku 

- Ing. Vrbková – vyvolat jednání, navrhnout ČRS prodej menší plochy pozemku, poté 
zveřejnit prodej 
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Výbor pro strategický rozvoj a investice bere informaci na vědomí a ukládá jednat s Českým 

rybářským svazem, místní organizace Jeseník, o podmínkách a rozsahu prodeje.  

 

Pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

b) p. Večerka, Bělá pod Pradědem - odkup pozemkových parcel č. 1914/1, č. 1914/2, č. 
1914/3, č. 1918/4, č. 1911/4 a č. 1913, všechny v k.ú. Jeseník. Žadatel svou žádost 
zdůvodňuje vyčištěním, zkultivováním a sjednocením pozemků v soukromém vlastnictví. 
Dle platného územního plánu se pozemky nachází v území ostatní zeleně, dle KN druh 
pozemků - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda, ostatní komunikace, jiná 
plocha. Přes pozemek p.č. 1911/4 a 1918/4 vede účelová komunikace ve vlastnictví města 
Jeseník a Lesů ČR a.s. a je jedinou přístupovou cestou k sousední nemovitosti 
v soukromém vlastnictví. Část účelové komunikace vede přes pozemky, které již žadatel 
vlastní. 

- Ing. Ježek – jaký je názor města k prodeji předmětných pozemků? 

- Bc. Urbanová – za OMM nedoporučovat prodej, neboť v těsné blízkosti jsou 
pozemky, které se změnou územního plánu stanou stavebními parcelami 

- Ing. Perutka – zvážit, zda tamní veřejnou cestu, která vede přes pozemek ve vlastnictví 
žadatele, věcným břemenem nezlegalizovat  

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje prodej pozemků parc. čísla 1914/1, č. 

1914/2, č. 1914/3, č. 1918/4, č. 1911/4 a č. 1913, všechny v k.ú. Jeseník, a doporučuje vstoupit 

v jednání s p. Večerkou o legalizaci účelové komunikace v celé délce. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

c) p. Tomáš Veichart, Česká Ves - odkup části pozemku o výměře 600 m2 z pozemkové 
parcely č. 1277/1 v k.ú. Jeseník. Nejedná se o stavební parcelu, dle platného územního 
plánu se pozemek nachází v území městské zeleně, dle KN druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - zeleň. V současné době má žadatel na uvedenou část pozemku uzavřenou 
s městem Jeseník platnou nájemní smlouvu. Žádost o odkup byla již v roce 2009 
předložena k projednání komisi pro rozvoj města, která na jednání dne 11.11.2009 
nedoporučila radě města prodej pozemku a doporučila dlouhodobý pronájem. Rada města 
na svém 116. zasedání dne 17.05.2010 schválila dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 
1277/1, nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2020. OMM předkládá 
výboru žádost k novému projednání. 

- Ing. Perutka – navrhuje ponechat dlouhodobý pronájem, pozemek neprodávat 

- Ing. Ježek – navrhuje posečkat s prodejem s ohledem na aktuální celorepublikový stav 
v oblasti lázeňství - možné prolomení lázeňského statutu, pozemky by se tak mohly po 
změně územního plánu využít 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje neprodávat pozemkovou parcelu č. 

1277/1 v k.ú. Jeseník 

 

Pro 7 proti 0 zdržel se 1 

 

d) p. David Března, Praha 5 - odkup části pozemku o výměře cca 1000 m2 z pozemkové 
parcely č. 947/1, v k.ú. Jeseník. Dle platného územního plánu se pozemek nachází v území 
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louky a pastviny. Přes část pozemku vede brázda pro odvod povrchové vody, která 
zmírňuje průsak povrchové vody do sklepních prostor nemovitosti žadatele. Pozemek p.č. 
947/1 v k.ú. Jeseník, má do 31.12.2013 v pronájmu za účelem sečení, AGRO Česká Ves, 
s.r.o. OMM doporučuje s částí pozemku prodat i část sousedního pozemku o výměře cca 
200 m2 z pozemkové parcely č. 948, dle platného územního plánu lesy, remízy, meze. 

- Ing. Perutka – pokud pozemky použijí na rozšíření služeb pro potřeby penzionu, 
navrhuje žádosti vyhovět 

- Bc. Chmelař – v této oblasti nejsou vyřešeny odtokové poměry 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zveřejnit prodej části pozemku o výměře 

cca 1000 m
2
 z pozemkové parcely č. 947/1, v k.ú. Jeseník 

 

Pro 5 proti 0 zdržel se 3 

- usnesení nebylo přijato 

e) p. Zdeňka Lepšová, Jeseník - materiál byl již projednán na zasedání 12. VSRI, po 
doplnění předkládáme k novému projednání - žádost o odkup pozemkové parcely č. 502/1 
o výměře 439 m2 nebo její části o výměře 200 m2, v k.ú. Jeseník, za účelem výstavby 
přízemní budovy s lázeňskými procedurami. Žadatelka po vyzvání předložila studii se 
zákresem. Dle platného územního plánu města se pozemek nachází ve smíšeném území a 
je v současné době pronajat vlastníkům sousední nemovitosti č.p. 184, na dobu neurčitou, 
za účelem zahrady. 

- Ing. Halas – po žadatelce byl požadován celkový záměr, předložený nákres je 
nedostatečný 

- Ing. Ježek – s ohledem na okolní zástavbu takovýto vzhled budovy zde stát nemůže 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr 

prodat pozemkovou parcelu č. 502/1 v k.ú. Jeseník  vzhledem k předložené uvažované 

výstavbě. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

1.4. Žádost Movement 

- p. Chovanec – občanské sdružení Movement plánuje vybudovat na pozemku města 
hřiště – venkovní posilovací zařízení pro dospělé. Požadují pronájem pozemku na 
minimálně 10 let, uvažují o zpracování žádosti o dotaci od Ministerstva školství na 
zřízení takovéhoto sportoviště. Toto sportoviště by chtěli vybudovat poblíž nově 
budované cyklostezky (Lipovská, 2. etapa), byl proto vytipován pozemek p.č. 2406/1. 
Žadatelé hřiště vybudují a budou i provozovat. Žádost o dotaci musí být na 
ministerstvo odevzdána do 30.9., požadovanou  přílohou pravděpodobně bude 
nájemní smlouva. 

- Ing. Perutka – tento záměr podporuje, umístění hřiště není příliš vhodné, je zvykem 
budovat takováto zařízení v parcích, navrhuje jednat s žadatelem o možnosti 
vybudování tohoto zařízení na jiném místě 

- p. Chovanec – občanské sdružení požaduje umístění v těsné blízkosti cyklostezky, jiné 
vhodnější plochy k umístění tohoto sportoviště na trase nejsou 

- Ing. Vrbková – nemůže se toto sportoviště umístit raději na nám. Hrdinů?  
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- Ing. Perutka – nebo za řekou na místě bývalého dětského hřiště u VAKu? Tudy je také 
plánována trasa cyklostezky. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje pronájem pozemku ve vlastnictví města Jeseník 

občanskému sdružení Movement za účelem vybudování venkovního posilovacího zařízení pro dospělé, 

a doporučuje zastupitelstvu města doporučit OSMI, oddělení investic a rozvoje a oddělení majetku 

města projednat i jiné varianty umístění ve městě Jeseník. 

 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 
1.5. Různé – problematika prodeje nemovitostí – stanovení cen firmou APOGEO a 

Znaleckým oceňovacím ústavem Prostějov 

Ing. Halas – do ZM budou předkládány materiály o prodeji dalšího městského majetku, 
v souvislosti se zánikem komise pro oceňování majetku se zadávalo zpracovávání znaleckých 
posudků společnosti APOGEO, tyto nebyly příliš souhlasně některými členy ZM přijímány, 
na doporučení p. Trsťana byly proto objednány znalecké posudky i u Znaleckého a 
oceňovacího ústavu Prostějov (již dříve spolupracovali s městem při oceňování pozemků 
v Zóně). Nastala situace, kdy znalecké posudky zpracované v době obsazeného bytu 
nájemníkem se přecenily v důsledku uvolnění bytů, a cena bytů je mnohonásobně nižší než 
ta, za kterou se v nedávné době nabízely k prodeji v obdobných lokalitách (Znalecký 
oceňovací ústav Prostějov stanovil cenu v místě a čase obvyklém ve výši cca 6 tis. Kč za m2 – 
ceny jsou velice podhodnoceny). P. Trsťan poskytl informace o cenách uskutečněných 
prodejů v současné době, výchozí výši pro stanovení ceny v místě a čase obvyklém tak 
propočítal na 10-11 tis. Kč/m2. 

Ing. Kalina – s ohledem na neuskutečněný prodej domu na 28. říjnu (nepodána žádná 
nabídka) hledejme takovou cenu, za kterou se tyto nemovitosti s větší pravděpodobností 
prodají 

Ing. Perutka – pokud město nepotřebuje nutně získat finance, nedoporučuje prodávat 
nemovitosti za jakoukoli cenu  

Ing. Halas – navrhuje zveřejnit prodej za cenu stanovenou p. Trsťanem 

 
2. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – 21.6. mělo město Jeseník obdržet od Centroprojektu projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení, tato odevzdána byla, ale oproti zadání byly zjištěny zásadnější nedostatky – v DSP 
došlo k významným změnám oproti zpracované DÚR bez projednání objednatele a především 
k navýšení rozpočtované ceny oproti původnímu zadání. Dokumentace nebyla z tohoto důvodu 
převzata a byla vrácena k přepracování. Po opětovném předložení dokumentace dne 3.8. (v tuto dobu 
už běží penále za každý den prodlení dle uzavřené SoD) byly opět zjištěny nedostatky, a to v zásadním 
překročení finančního limitu. 31.8. proběhlo jednání s představiteli Centroprojektu společně s jejich a 
naším právníkem a bylo hledáno východisko z této situace (vystaveny faktury za provedení prací, tyto 
byly bez zaplacení vráceny zpět z důvodu odevzdání díla s vadami) – dle zadávací dokumentace byl 
stanoven finanční limit v určité výši a projektant měl povinnost v každé fázi projektování dbát na to, 
aby tento finanční limit nebyl překročen, a měl povinnost činit a navrhovat taková opatření, která tuto 
podmínku bezezbytku splní. Je dohoda, že Centroprojekt zašle do 10.9. podklady, proč byly zvýšeny 
náklady v DSP oproti DÚR, a dále navrhnou opatření, která by bylo možno realizovat v dalších fázích 
dokumentace s cílem dodržení finančního limitu. 

Ing. Vrbková – jaké je vyjádření expertního týmu? 

Ing. Halas – na toto riziko expertní tým upozorňoval již ve fázi ideového návrhu.  
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Ing. Kalina – další postup by mělo stanovit zastupitelstvo 

Ing. Perutka – bylo stanoveno zadání a stanovena cena, projektanti měli zabránit takovému zvýšení 
ceny 

p. Chovanec – je na zvážení, zda nevyčkat na konečnou cenu vzešlou ze soutěže, je možné se dostat na 
cenu v souladu se stanoveným maximálním finančním limitem 

Ing. Perutka – není vhodné čekat na snížení ceny po soutěži, neboť toto může být na úkor snížení 
kvality použitého materiálu. 

- následně proběhla diskuze o aktuálně zpracovávané dokumentaci firmou Centroprojekt a již dříve 
firmou DIK 

Ing. Perutka – navrhuje oslovit dalšího právníka, specialistou na veřejné zakázky, k vyřešení této 
patové situace, a vyhodnocení způsobené škody, která by mohla být po Centroprojektu požadována 

Ing. Vrbková – navrhuje svolat na 10.9. do Jeseníku výrobní výbor spolu s expertním týmem a 
právníky  

Ing. Kalina opustil jednání 

 

3. Cyklistická stezka ulice Tyršova- pokračování k ulici O. Březiny 

p. Chovanec – trasa cyklostezky je prozatím ukončena u mostu u VAKu na Tyršově ulici, uvažováno o 
jejím prodloužení směrem na Českou Ves, byly zpracovány různé varianty, které byly předloženy do 
dopravní komise – tyto dle jejich názoru nevhodné, doporučili raději vést cyklisty po stávajících 
komunikacích (osadit komunikace dopravními cedulemi). OIR oslovil majitel minipivovaru a navrhl 
další variantu trasy, která by mohla vést právě kolem minipivovaru a přes pozemky, které jsou v 
současnosti ve vlastnictví firmy PENAM (prozatím se s firmou o odkupu pozemků nejednalo). Na 
realizaci cyklostezky v dané oblasti by se mohla podat žádost o dotaci na SFDI. 

p. Dubský – proč cyklostezky nejsou vedeny městem? Turistům by se měly ukazovat atraktivní místa, 
ne je vést okrajovými částmi města. 

Ing. Perutka – předkládaná varianta je vhodnější než trasa vedoucí přes ul. Vodní 

Ing. Ježek – navrhovaná varianta by byla vhodná jako oficiální cyklo a in-line stezka, pro návštěvníky 
města by však tato varianta byla méně vhodná 

Ing. Halas – tato varianta bude předložena i na jednání dopravní komise, usnesení výboru k této 
variantě bude doplněno a odhlasováno později (po místním šetření) 

 

4. Tepelné hospodářství města - CZT 

Na 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.06.2012 byla projednávána problematika 
tepelného hospodářství města Jeseník, na základě překládaného materiálu ZM přijalo usnesení č. 630 – 
633. Na základě těchto usnesení byly ze strany odboru stavebního úřadu, majetku a investic učiněny 
určité kroky:  

 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele znaleckého posudku na technologickou část kotelen, 
v současné době je znalecký posudek již zpracován, zveřejnění záměru prodeje bude 
provedeno v 10/2012 

 proběhlo jednání se stávajícím provozovatelem blokových kotelen (ČEZ Energo, s.r.o.), 
nebrání se prodloužení stávající nájemní smlouvy o dobu nezbytně nutnou buď pro provedení 
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koncesního řízení, nebo prodloužení stávající nájemní smlouvy o dalších 15 let (ve spolupráci 
se společností ČEZ Teplárenská) 

 provedena příprava průběhu koncesního řízení na uzavření koncesní smlouvy, jejímž 
předmětem bude provozování tepleného hospodářství města, řešena i problematika společného 
podniku 

Po projednání problematiky s právníkem města lze konstatovat, že stávající nájemní smlouvu lze 
prodloužit i dle zákona o obcích, lze však provést i nové zveřejnění na nového nájemce – v obou 
variantách nutno zveřejnit na úřední desce po dobu min. 2 měsíců. Oproti tomuto je koncesní řízení 
zdlouhavější (odhad cca 18 měsíců). Ve všech uvedených případech bude muset být uzavřen dodatek 
ke stávající nájemní smlouvě – v případě prodloužení stávající nájemní smlouvy, nebo uzavření nové 
nájemní smlouvy, nebo dokud neproběhne koncesní řízení. Dále je nutné si uvědomit, že pokud dojde 
k ukončení tohoto nájemního vztahu (byť po provedení koncesního řízení), bude muset město řešit 
otázku zůstatkové ceny majetku investovaného společností ČEZ Energo do tepelného hospodářství 
města – ke konci roku 2012 bude zůstatková cena ve výši 8.183.231 Kč. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem doporučujeme orgánům města, aby byly učiněny veškeré kroky vedoucí k prodloužení 
stávající nájemní smlouvy s ČEZ Energo s.r.o. a to na dobu 15 let. V první fázi je nutné prodloužit 
nájemní smlouvu na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby byly připraveny podmínky na prodloužení 
nájemní smlouvy o 15 let a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 

I. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města doporučit radě města 

uzavřít se stávajícím provozovatelem blokových kotelen dodatek o prodloužení stávající 

nájemní smlouvy na provoz tepelného hospodářství na dobu určitou do 30.6.2013. 

 

Pro 7 proti 0 zdržel se 0 

 

II. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města doporučit radě města 

připravit do 31.12.2012 ve spolupráci se stávajícím provozovatelem podmínky pro uzavření 

nov nájemní smlouvy na provoz tepelného hospodářství na dobu určitou do 30.6.2028 

 

Pro 7 proti 0 zdržel se 0 

 

5. Aplikace Softender – výběrová řízení města Jeseník (prezentace aplikace) 

p. Chovanec – na jednání zastupitelstva jsou za OIR předkládány přehledy o aktuálních veřejných 
zakázkách, k zakázkám jiných odborů nebo oddělení nemá OIR přístup. Z tohoto důvodu byla 
vytvořena aplikace SOFTENDER, přes kterou se zveřejňují veškeré zakázky vyhlášené městem a 
příslušných příspěvkových organizací. V této aplikaci jsou k dispozici ke stažení veškeré potřebné 
doklady a přílohy zadávací dokumentace pro podání nabídek. Pro přístup do této aplikace k nahlédnutí 
není nutné se registrovat, pro možnost stahování dokumentů už tato povinnost je. Do systému jsou 
zveřejňovány i zakázky malého rozsahu, tedy od 500 tis. bez DPH. 

 

6. Různé 

Ing. Perutka – jaký je stav řešení dalších komunikací v zóně, vhodné označit jednotlivé komunikace 
pro lepší orientaci – doporučuje zpracovat návrh informačního a naváděcího systému v průmyslové 
zóně 

p. Chovanec – ve středu tohoto týdne bude sděleno Ministerstvem pro místní rozvoj, zda a v jaké výši 
obdržíme dotaci, výběrové řízení proběhlo, zaslána výzva k podpisu smlouvy vítězem soutěže. 
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Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:00 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 1. října 2012. 

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


