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Zápis č. 23 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 22.10.2012 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Dvořák st., p. Smrž, Bc. Dubský, Ing. Ponechalová 
 

Omluveni: Ing. Krátký  
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, Ing. Uher 
 
 
Výbor se sešel na svém 23. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  

 
1. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – na jednání zastupitelstva bude předložen materiál o aktuálním vývoji investičního záměru 
Regionálního aquaparku Jeseník, členy výboru taktéž s těmito skutečnostmi seznámil a stručně shrnul 
dosavadní stav.  Městem Jeseník byl stanoven limit výše investičních nákladů ve výši 190 mil. Kč bez 
DPH (v cenách ÚRS nebo RTS). Při zpracování dokumentace pro územní řízení činil rozpočet 199 
mil. Kč, při zpracování dokumentace pro stavební povolení dokonce 235 mil. Kč. Dílo bylo převzato, 
objednatel obratem vyzval k odstranění vady díla, současně byl stanoven náhradní termín pro 
odstranění vad. Taktéž byla zpracovateli vrácena faktura za provedené práce. Centroprojekt s tímto 
nesouhlasil a požadoval úhradu za provedené práce, ve věci zásadní vady v podobě překročení 
stanoveného limitu investičních nákladů argumentuje tím, že limit výše investičních nákladů nebyl 
stanoven ve smlouvě o dílo (limit stanoven pouze v zadávací dokumentaci, na základě které se vybral 
projektant), o žádném limitu údajně společnost nebyla informována (i přes účast na zasedáních 
zastupitelstva a dalších veřejných projednáváních, kde se prezentovaly zdroje a maximální možná 
výše vynaložených prostředků na realizaci díla), a proto nebyla povinna jakýkoliv limit dodržet. Město 
Jeseník však v průběhu tohoto roku o výši limitu zhotovitele opakovaně informovalo formou pokynu, 
v souladu s SoD.  
Na následném jednání za účasti právních zástupců obou stran bylo dohodnuto, že obě strany navrhnou 
možná úsporná opatření. Následně byl předložen aktualizovaný rozpočet, který již zohlednil 
odsouhlasená úsporná opatření, investiční náklady se snížily na 216,38 mil. Kč bez DPH. Na základě 
odborné analýzy dokumentace pro stavební povolení byly nalezeny další možné úspory (rezervy 
ve výši cca 5 mil. Kč – statika, zakládání stavby), tyto budou zohledněny v další fázi projektování. 
Centroprojekt navrhoval další možné úspory směřující do redukce atrakcí (např. tobogán 
na venkovním koupališti, zrušení prosklené stěny mezi plaveckým a rekreačním bazénem, snížení 
počtu saun, rušení atrakcí venkovního koupaliště, snížení počtu turniketů, z aquaparku vytvořit pouze 
jednu zónu s jednotným vstupným aj.), které však mohou mít negativní vliv na atraktivitu. Podle 
zhodnocení expertního týmu je při realizaci zadávacího řízení možné dosáhnout snížení na 175-185 
mil. Kč bez DPH, předpokládaná realizační cena díla nepřekročí vč. případných víceprací částku 190 
mil. Kč bez DPH. S expertním týmem byly dále projednávány možné výstupy ze zastupitelstva 
(doporučení: zadávací řízení realizovat pouze za podmínky stanovení maximální přípustné hodnoty 
investice, nabídky překračující tuto cenu vyřadit, limitní částka bude podložena propočtem 
nezávislého subjektu pro případné rozpory účastníků řízení). Pokud nezávislý subjekt potvrdí, že akci 
je možné zrealizovat za 175 mil. Kč, navrhuje, aby limitní cena investice uvedená v zadávacím řízení 
nebyla 190 mil. Kč, ale nižší, např. 180 mil. Kč (ponechat rezervu na případné vícepráce). 
 
Ing. Vrbková – další postup s ohledem na dotaci z ROP? 

Ing. Halas – na ÚRR budou v daném termínu doloženy požadované podklady, novelizací zákona 
o veřejných zakázkách se pravděpodobně posune termín zahájení prací z 04/2013 na 08/2013 nejdříve 
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(jedná se o významnou zakázku). Veřejnou soutěž na právní služby spojené se zadávacím řízením 
provedou Technické služby Jeseník a.s. 

Ing. Kalina – navrhuje ponechat maximální limitní cenu investice ve výši 190 mil. Kč 

Ing. Halas – dle vyjádření Centroprojektu pokud je výše investice dle DUR stanovena na 199 mil. Kč, 
při zpracování PD pro SP není možné snížit náklady na 190 mil. Kč, leda že by došlo k redukci rozloh, 
vodních ploch – z pohledu dotace toto není možné 

Ing. Kalina – je možné provádět záměnu materiálů při výstavbě za levnější a v případě, že investiční 
náklady nedosáhnou limitní ceny 190 mil. Kč, tyto zaměnit za dražší? 

Ing. Halas – toto je možné, ale s ohledem na zákon o veřejných zakázkách (stanoven limit 
pro vícepráce) a podmínky dotace (po doložení ÚRR smlouvy o dílo je nutné každou změnu oproti 
projektu konzultovat s poskytovatelem dotace) musí investor postupovat obráceně. 

Ing. Ponechalová – jaká je limitní cena, kdy projekt bude ztrácet „atraktivitu“? 

Ing. Halas – hranici není možné stanovit, s ohledem na výši vysoutěžené částky bude možné při 
realizaci díla provádět redukci objektů 

Následně proběhla obsáhlá diskuze k navrhovaným úsporným opatřením navržených expertní 
skupinou a společností Centroprojekt. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí aktuální informace o investičním záměru 
Regionální aquapark Jeseník. 
 
 
Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města vést 
jednání s projektantem, jejímž výsledkem bude dodržení finančního limitu z fáze dokumentace 
pro územní řízení (v cenách URS nebo RTS). 
 
 
Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

2. Knihovna V.P. 

Ing. Perutka – na předchozím jednání výboru předložen záměr přemístění knihovny do objektu divadla 
(pro tento objekt je architektem Miluničem zpracována studie na vybudování Multikulturního centra). 
Vytipoval další objekty ve městě Jeseník, kam by bylo vhodné umístit knihovnu, a to sídlo Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových na Lipovské ulici (současní uživatelé objektu nemohou 
sdělit přesnou dobu, zda a kdy objekt opustí, proto tento objekt není vhodný), nebo stávající budovu 
knihovny zrekonstruovat a setrvat v ní, nebo jako poslední varianta objekt Jiskry, na kterou je 
zpracována studie s rozpočtem. 

Ing. Halas – tuto studii zpracoval ředitel knihovny p. Richter, propočty jsou převzaty z projektové 
dokumentace společnosti DIK zpracované pro záměr dražší přestavby divadla na knihovnu, v propočtu 
není započtena částka za nákup objektu Jiskry. Uvedená čísla bych považoval za nepřesná. 

Ing. Perutka – provedl prohlídku objektu a odhadl náklady na rekonstrukci objektu Jiskry na cca 10 
mil. Kč. Navrhuje proto zpracovat rozbor studie na umístění knihovny v divadle a v objektu Jiskra a 
provést výhody a nevýhody variantního umístění v těchto objektech. Prodejní cena nemovitosti je 
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v současnosti 3,7 mil. Kč, takže rekonstrukci objektu a přemístění knihovny by bylo možné 
zrealizovat za cca 14 mil. Kč. Objekt divadla se „zakonzervuje“ a může zůstat pro další možné využití. 

Ing. Cabadaj – upozorňuje, že u objektu Jiskry existuje návrh na prohlášení za nemovitou kulturní 
památku, což by mohlo způsobit komplikace při rekonstrukci na knihovnu 

Ing. Vrbková – v současné době není objekt divadla plně využíván, město by se mělo starat a řešit 
využití objektů ve svém vlastnictví, které jsou dlouhodobě nevyužívané a spíše pro nedostatek 
finančních prostředků na jejich údržbu chátrají (např. Katovna), než nakupovat další nemovitosti 
v obdobném stavu.  

Ing. Halas – nesouhlasí s rozšířením portfolia města o další nemovitosti, které budou vyžadovat 
finančně nákladné rekonstrukce, proto nesouhlasí s nákupem objektu Jiskry za účelem umístění 
knihovny 

Ing. Perutka – navrhuje usnesení „Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje hledat variantní 
řešení umístění knihovny“ 

Ing. Halas – toto usnesení je příliš obecné, mělo by se navrhnout umístění do konkrétního objektu. 
V dnešní době je navíc vyhlášena zakázka za zpracování projektové dokumentace na výstavbu sídla 
pro úřad práce a správu sociálního zabezpečení v Jeseníku, po výstavbě tato organizace opustí budovu 
IPOSu. V případě jejich odchodu zůstane budova poloprázdná, může se tak objevit spekulace 
přemístění knihovny do tohoto objektu ... takto bychom mohli otevírat další a další varianty. A nikam 
se neposuneme. 

Ing. Vrbková – záměr přemístit knihovnu do objektu Jiskra v tuto chvíli nepodpoří (budova bude 
pravděpodobně prohlášena za národní kulturní památku, objekt není ve vlastnictví města…)  

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje prověřit záměr umístění městské knihovny 
v objektu Jiskra (Hedvičin sál). 
 
Pro 3 proti 6 zdržel se 1 

 

3. Různé 

3.1. Plánovaná výstavba sídla Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení v 
Jeseníku 

Ing. Halas – dle dostupných informací proběhlo zveřejnění zakázky na výběr projektanta 
na zpracování projektové dokumentace pro tuto stavbu 

Ing. Perutka – když byla na předchozích výborech projednávána změna územního plánu, nebyl 
dán požadavek na změnu využití pozemku, aby bylo výstavbě tohoto objektu zamezeno?  

Ing. Cabadaj – ve změně územního plánu toto nebylo řešeno, dle nového územního plánu je 
výstavba v této lokalitě možná, než se schválí změna územního plánu, může dojít k vydání 
územního rozhodnutí  

Ing. Perutka – zamezení výstavby by mělo probíhat na politické úrovni (jednání představitelů 
města a kraje s ministerstvem). V dnešní době a ekonomické situaci státu budovat nové sídlo není 
vhodné, navíc tu existuje budova IPOS, dříve ve vlastnictví státu, která po odchodu úředníků 
z úřadu práce a správy soc. zabezpečení nebude plně využívaná.  
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Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města činit 
veškeré kroky k zamezení realizace výstavby administrativní budovy OSSZ ÚP a SÚIP Jeseník, 
z důvodu ekonomické nevýhodnosti a aktuálního hospodářského vývoje. 

Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

3.2. Různá problematika 

 lokalita Krameriova – obsáhlá diskuze o aktuálním stavu 

 dětské hřiště na Nábřežní ulici 

p. Chovanec – z komise pro rodiny s dětmi vzešly podněty na možnost vybudování 
herních prvků na místě zaniklých dětských hřišť, vytipovány 3 lokality - ul. Husova pod 
hřbitovem, ul. Šumperská a ul. Nábřežní  - poslední zmiňovaná lokalita je prozatím 
pozastavena, z důvodu majetkoprávního řešení přilehlého objektu bývalého OP Prostějov 
nebyl dán souhlas k územnímu řízení. Toto již vyřešeno, realizace proběhne 
pravděpodobně v příštím roce, zbývající dvě lokality jsou realizačně řešeny již v tomto 
roce. 

 MK Dukelská – spodní, u polikliniky 

Ing. Perutka – požaduje informace týkající se možného reklamační řízení kvality 
komunikace na ul. Dukelská spodní, kdo byl fyzicky zodpovědný za hlídání termínu 
záruky na této komunikaci? 

p. Chovanec – záruční doba uplynula, další informace budou předány na příštím zasedání 
výboru, komunikace zařazena do majetku a předána ke správě, kterou vykonávají 
technické služby 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 20:00 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 5. listopadu 

2012. 

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


