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Zápis č. 25 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 17.12.2012 
v kanceláři starostky na radnici na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ježek, Bc. Chmelař, Ing. Perutka, Bc. Dubský  

 
Omluveni: Ing. Krátký, Ing. Vrbková, p. Dvořák st., p. Smrž, Ing. Ponechalová 

 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, Ing. Fomiczewová 
 
 
Výbor se sešel na svém 25. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  

1. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – poskytl aktuální informace od posledního jednání ZM, na kterém bylo odsouhlaseno 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo stanovení limitu investičních nákladů akce 
v cenách ÚRS. Ze strany CENTROPROJEKTu je dodatek ke smlouvě podepsán, na zasedání ZM dne 
18.12. bude znění předmětného dodatku připraveno ke schválení a může být následně podepsán i 
ze strany města. Další podstatnou informací, kterou je nutné sdělit členům VSRI a ZM je, že CTP 
předběžně přislíbil dodání celkové dokumentace TDW do 18.12 (důvod posunu data konání ZM ze 
14.12. na 18.12.2012). Aktuální datum pro předání dokumentace je i dle data uvedeného v dodatku 
dohodnut na 12.1.2013. Z tohoto důvodu je nutné dohodnout termín jednání VSRI a zastupitelů na 
kterém budou všichni členové seznámeni s obsahem navržené smlouvy o dílo a zadávací dokumentace 
včetně možnosti připomínkování, diskuze. Návrh pondělí 21.1.2013 v 16:00 hodin.  

Ing. Kalina – kdo tvoří zadávací podmínky do soutěže? 

Ing. Halas – podmínky tvoří právníci Mgr. Benda a Mgr. Münster. Doc. Šťastný s jeho týmem 
společně s OIR doplňují část odbornou a posuzují reálnost navržených kritérií. 

p. Chovanec – Mgr. Benda zajišťuje proces tvoření návrhu smlouvy o dílo, Mgr. Münster tvoří 
„kostru“ zadávací dokumentace, dále byla požadována kontrola administrativní stránky ze strany 
města (dohoda mezi TSJ a městem Jeseník o uzavření smlouvy na zajištění administrativní stránky 
zakázky). 

Ing. Kalina – jsou již stanoveni členové hodnotící komise? 

Ing. Halas – členové komise ještě jmenováni nejsou, Mgr. Benda a Mgr. Minstr nebudou přímo členy 
hodnotící komise, ale budou přizváni jako hosté, komise bude složena z vedení města, členů VSRI, 
zastupitelů, odborníků.  

p. Chovanec – dále tam musí být zástupci zadavatele, což jsou Technické služby Jeseník. Jedná se i 
s poskytovatelem dotace (ÚRR), kdy musí být do dokumentů zapracovány i dotační podmínky, 
abychom se vyvarovali případných problémů 

Ing. Perutka – existuje ve stávající smlouvě klauzule o tom, že investor má právo v případě, že 
generální zhotovitel stavby nebude řádně finančně plnit svým dodavatelům, tuto platbu provést? Toto 
je běžný postup a tato situace může nastat.  

Ing. Halas – toto ve smlouvě zakomponováno není, možno konzultovat s právníky. Problém by však 
mohl nastat v okamžiku proúčtování způsobilých výdajů a související dotace. Prostředky by nebyly 
zaplaceny subjektu, se kterým je uzavřena smlouva o dílo. 
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Ing. Kalina – dotaz k dodatku č. 2 – původní smlouva o dílo byla uzavřena podle obchodního 
zákoníku, dodatek je uzavřen podle občanského zákoníku? Další dotaz - zůstane po uzavření tohoto 
dodatku možnost vystavení penalizační faktury za pozdní doručení díla a navíc s vadami? 

Ing. Fomiczewová – dodatek je uzavřen legislativně správně - občanský zákoník v širší míře upravuje 
vztahy, které jsou podrobněji specifikovány v zákoníku obchodním  

Ing. Halas – v dodatku jsou koncipovány dva druhy sankcí – jedna sankce vyplývá z pozdního dodání 
díla (konkrétně DSP, tento nárok na vystavení penále se nemění), další druh sankce vyplývá ze 
situace, kdy ze strany CTP byla sice předložena opravená projektová dokumentace DSP, ale se zásadní 
vadou nedodržení finančního limitu. Město vyzvalo zhotovitele díla k odstranění vady v určitém 
termínu, což zhotovitel nesplnil. Z tohoto důvodu bychom mohli vystavit penalizační fakturu v částce 
5 tis. Kč/den, pokud nebude dodatek ke smlouvě uzavřen. Uzavřením dodatku ztratíme možnost 
uplatňovat sankci související s překročením limitu, ale neztrácíme možnost vystavit penalizační 
fakturu za pozdní dodání dokumentace DSP. 

Byl odsouhlasen termín na další zasedání výboru pro strategický rozvoj a investice na 21.1.2013, dále 
bylo diskutováno o projednávání tohoto bodu (schválení zadávacích podmínek) v zastupitelstvu města. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí aktuální informace ve věci investičního 
záměru Regionálního aquaparku Jeseník. 
 
Pro 6 proti 0 zdržel se 0 

Následně proběhla obsáhlá diskuze o tom, který orgán města (RM, ZM) by měl mít pravomoc schválit 
uzavření dodatku k SoD. Zda by si ZM mělo pravomoc vyhradit, či ne.  

Chovanec – pokud nebude schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s CTP, budeme v prodlení se 
zaplacením vystavené faktury, která je splatná 19.12. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si podle § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc k rozhodování o 
uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo ze dne 07.11.2011 na provedení veřejné zakázky pod názvem 
„Regionální aquapark Jeseník - Zpracování projektové dokumentace“, uzavřené se společností 
CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČO: 26907241, a doporučuje 
schválení uzavření Dodatku č. 2 k této smlouvě, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 
 
Pro 3 proti 2 zdržel se 1 

- usnesení nebylo přijato 

 

2. Thámova ulice 

Ing. Halas – na posledním jednání ZM vzešel úkol, aby byly stanoveny možných varianty. Výsledkem 
jsou tři možné varianty – varianta 1 trvat na rozsahu díla dle původní projektové dokumentace a 
stavebního povolení, varianta 2 akceptovat současný stav a bez jakýchkoliv dalších úprav dílo převzít, 
varianta 3 přistoupit na kompromisní řešení, kdy dojde k zúžení komunikace a doplní se některá další 
opatření, které stávající stav „přiblíží“ naprojektované variantě (např. výhybna, parkovací místa, 
dobudování vsakovacího kanálu aj.). V minulém týdnu proběhlo jednání se stavebníky z dané lokality 
a byly jim předloženy možné varianty (bez varianty ponechání současného stavu, která je pro město 
nepřijatelná). Varianta 1 byla ze strany stavebníků zásadně odmítnuta. Diskutována byla proto dále 
výhradně varianta 2 (na náklady stavebníků se přepracuje projektová dokumentace původním autorem 
– DIK, v rámci výrobních výborů budou přítomni zástupci města Jeseník, na náklady stavebníků 
budou realizovány zkoušky a průzkumné sondy - pokud budou dokumentace a výsledky zkoušek 
odsouhlaseny ZM v 04/2013, bude se moci podat na stavební úřad žádost o změnu stavby před 
dokončením a následně se bude moci schválit na ZM 06/2013 a poté uzavřít dodatek ke Smlouvě o 



 
3 

zabezpečení vybudování infrastruktury Krameriova II, I. etapa). Tato varianta byla původně 
přítomnými stavebníky odsouhlasena, vzápětí Ing. Güttnerem zasláno písemné stanovisko, které 
naprosto neodpovídalo diskuzi a výsledku uvedeného jednání. V současné době RM doporučila 
variantu spočívající v tom, že se nebude podepisovat dodatek ke smlouvě, ale využije se ustanovení 
článku IV odst. 2 vyplývající z uzavřené Smlouvy o zabezpečení... – „V případě, že stavebníky 
nebudou splněny termíny..., souhlasí stavebníci s tím, aby město Jeseník rozhodlo, který zhotovitel 
nedokončenou infrastrukturu dokončí, a současně se zavazují uhradit městu Jeseník cenu, která bude 
uvedena v příslušné smlouvě o dílo na dokončení infrastruktury.“ Proto se město Jeseník přiklonilo 
k variantě, že na své náklady vyprojektuje stavbu, vybere zhotovitele díla a následně přefakturuje 
náklady stavebníkům. Jelikož nebude uzavřen dodatek k výše uvedené smlouvě, je uvažováno o 
uplatnění sankcí vyplývajících ze smlouvy. 

Ing. Ježek – v minulém týdnu se se mnou sešli stavebníci se zápisem z jednání z 11.7.2007 (tehdy 
za účasti Ing. Cupala, JUDr. Němečka), kdy bylo s městem dohodnuto řešení jakýchkoli variant 
vhodných pro výstavbu pouze pro 4 RD. Proto v dnešní době daní stavebníci vycházejí z tohoto 
dokumentu. 

Ing. Halas – tento zápis není závazným, je ho třeba vnímat jako informaci o návrzích stavebníků, proto 
je právně irelevantní. Závazným by se stal v okamžiku projednání a odsouhlasení městem, předložení 
zpracované změnové PD, projednání stavebním úřadem, schválení ZM a podpisem dodatku k výše 
uvedené smlouvě. To by však vyžadovalo iniciativu stavebníků. Uplynulo však více než 5 let.   

Ing. Cabadaj – návrh smlouvy zpracovával JUDr. Němeček. Dle původního územního plánu 1998 byla 
schválena výstavba 4 RD, poté po změně územního plánu se schválilo rozšíření počtu na 13 RD. 
Zpracovaná projektová dokumentace, ze které se v dnešní době vychází a na kterou jsou vydaná 
stavební povolení, zahrnuje všech infrastrukturu pro 13 RD. Jakákoliv změna, která byla možná a 
proveditelná, byla odsouhlasena a mohla být takto i zrealizována.  

Ing. Perutka – stavebníci mají v rukách návrh na určité ústupky, který však není podepsán, proto není 
možné jej akceptovat. Navrhuje opětovně vstoupit do jednání se stavebníky a jednat o šířce 
komunikace – 5,5 m šíře je zbytečná, stávající šíře 2,5 m je však nevyhovující. 

Ing. Cabadaj – tato smlouva byla prvním „pokusem“ o tzv. plánovací smlouvu. Dnes, po změně 
stavebního zákona, už jsou tyto smlouvy vyhotovovány standardně. Speciální stavební úřad by měl 
postupovat v souladu se zákonem, zahájit správní řízení a činit další kroky. Jelikož se však nejedná 
přímo o plánovací smlouvu ve smyslu stavebního zákona, nemůže být ze strany ODaSH zahájeno 
řízení o odstranění stavby vůči městu, neboť dle vydaných stavebních povolení je stavebníkem město. 

Kalina - další variantou vyplývající z výše uvedeného by mohlo být zrušení záměru zástavby 
zbývajícími 9 RD a komunikaci nepřevzít, stavebníci by se museli starat o údržbu 

Ing. Perutka – není možné akceptovat variantu upustit od záměru rozšíření zástavby, komunikace není 
způsobilá k provozu při rozšíření zástavby o zbývajících 9 RD. Navrhuje dohodu, kdy bude 
„posunuto“ splatnost penále, sankce by byla splatná v případě, že nebudou zrealizovány kroky dané 
městem. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit postup řešení v 
otázce situace vzniklé mezi smluvními stranami „Smlouvy o zabezpečení vybudování infrastruktury 
Krameriova II., I. etapa“ ze dne 31.08.2007 uzavřené mezi městem Jeseník a stavebníky: paní V. Š., 
panem I. Š., paní R. K., panem I. K., paní K. K., panem. J. K., paní I. G. a panem M. G., a to dle 
varianty č. 2, dle důvodové zprávy. 
 
Pro 3 proti  zdržel se  
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Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 
3 ke Smlouvě o zabezpečení vybudování infrastruktury Krameriova II., I. etapa ze dne 31.08.2007 
uzavřené mezi městem Jeseník a stavebníky: paní V. Š., panem I. Š., paní R. K., panem I. K., paní K. 
K., panem. J. K., paní I. G. a panem M. G., jehož předmětem bude zapracování podmínek 
vyplývajících z postupu dle varianty č. 3b, dle důvodové zprávy. 

Pro 3 proti  zdržel se  

 

3. Kalvodova ulice 

Ing. Halas – na předchozím výboru bylo doporučeno, aby OIR vzešlo do jednání se zhotovitelem 
projektové dokumentace na její přepracování dle doporučujícího usnesení z VSRI. DIK dokumentaci 
přepracoval, návrh je nyní předkládán, zhotovitel dále provedl přepočet investičních výdajů projektu. 

Chovanec – hledala se taková technická řešení, která by mohla snížit investiční náklady. Došlo 
k vypuštění retenční nádrže z projektu (v budoucnu nutnost řešit odvodnění oblasti), plocha po 
retenční nádrži by se mohla využít k rozšíření zástavby RD, komunikace zůstala ponechána v původní 
šíři (5,5 m), vznesen dotaz na možnost uložení sítí do společného výkopu (z minimálních požadavků 
na vzdálenost jednotlivých sítí musí tyto být uloženy tak, jak je naprojektováno), dále byly stanoveny 
možné odpočty ze strany RWE, ČEZ, cena se dále může snížit po provedení výběrového řízení. 
Předložený propočet nákladů jednotlivých stavebních objektů byl stanoven dle cen již zrealizovaných 
obdobných akcí. 

Ing. Perutka – na předchozím jednání výboru byl dán požadavek zpracovat dílo v reálných cenách tak, 
aby zainvestovaný pozemek byl prodejný. Předložený rozpočet reflektuje ceny stavebních prací 
v současné době, kdy jsou na velmi nízké úrovni. Než budeme tuto akci realizovat, může se cena 
stavebních prací zvýšit a po započtení nákladů do ceny pozemků budou tyto neprodejné. Požadavkem 
bylo zpracovat dílo v dané výši v cenách ÚRS. 

p. Chovanec – podrobnější specifikace a ceny jednotlivých stavebních objektů by se měly řešit až při 
zpracovávání vyšších stupňů dokumentace, ne u studie. 

Ing. Kalina – navrhuje pozastavit zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace pro tuto 
lokalitu i z toho důvodu, že se v současné době zpracovává zastavovací studie v lokalitě Na Svahu. 
Studie Kalvodova se prozatím ponechá v zásobníku a podle budoucího vývoje se dopracuje.   

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zpracovat další stupně 
projektové dokumentace na základě zpracované studie a projednaných změn (vypuštění retenční 
nádrže, navýšení počtu stavebních parcel), a to za podmínky maximální výše investičních výdajů na 
m2 stavebních parcel do 1000,- Kč s DPH v cenách ÚRS. 

Pro 1 proti 5 zdržel se 0 

 

4. Golf – ocenění pozemků dle nájemní smlouvy 

Ing. Halas – v souvislosti s podepsanou nájemní smlouvou vzniklo znalecké ocenění na stanovení 
aktuální tržní hodnoty předmětných pozemků (cca 16 mil. Kč), posudek by měl v budoucnu sloužit 
k vzájemnému vypořádání vztahů mezi městem jako pronajímatelem a nájemcem. 

 

5. Informační a navigační systém v průmyslové zóně 

p. Chovanec – v minulosti byl v Jeseníku proveden informační orientační systém, vznesen dotaz Ing. 
Perutky na možnost vytvoření obdobného systému v průmyslové zóně. Bylo by vhodné vytvořit 
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městem jednotný systém značení za finanční spoluúčasti jednotlivých zájemců ve výši cca 1,5 – 2 tis. 
Kč (ve výši skutečně vynaložených nákladů). 

Ing. Halas – město zaplatí návrh na vybudování orientačního systému a osazení sloupků, zájemci si na 
vlastní náklady nechají vyhotovit navigační tabulku a za úplatu nechají osadit. 

p. Chovanec – OIR doloží návrh míst na osazení sloupků, vlastníci pozemků a podnikatelé 
v průmyslové zóně budou o tomto záměru informováni a požádáni o zpětnou vazbu, do března bude 
zpracován návrh, v dubnu bude předloženo k projednání na VSRI a ZM spolu s požadavkem na změnu 
rozpočtu, následně se akce zrealizuje. 

 

6. Prodeje, pronájmy 

6.1. MKZ – žádost o výpůjčku pozemků na instalaci výlepových ploch (6 ks) 

Ing. Halas – ze strany MKZ předložena žádost o instalaci výlepových ploch vč. vytipovaných 
míst ve městě. V minulosti debatováno o nutnosti zpracování celkové koncepce výlepových 
ploch ve městě Jeseník. Tento materiál zatím nebyl ze strany MKZ zpracován a předložen. 
Dle původní informace ředitele MKZ se mělo jednat o jiný typ výlepových ploch – např. 
menší kruhové stavby s posezením. Dle předložené žádosti se jedná o plochy 
„minibillboardy“. Tyto nepovažuje za estetické a vhodné.  

Ing. Perutka – v ZM bylo odsouhlaseno, že již nebude ve městě povolována výstavba 
obdobných staveb. 

Ing. Ježek – to se ale jednalo o komerční billboardy, plocha billboardů dle předložené žádosti 
je příliš velká. 

Ing. Cabadaj – návrhy nebyly projednány s architektem, určité lokality nebudou určitě 
odsouhlaseny PČR. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nepodporuje záměr MKZ umístit nové výlepové 
plochy dle seznamu požadovaných míst z důvodu nevhodnosti lokalit a velikosti billboardu. 
…… 

 Pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 

6.2. J. Peck – žádost o nájem pozemku v zóně Za Podjezdem za účelem umístění billboardu 

Ing. Cabadaj – umístění billboardu na požadovaném místě v dané lokalitě nebude 
pravděpodobně povolena ze strany PČR. 

Diskuzí členů VSRI bylo předložené navrhované umístění označeno za nevhodné. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje vyhovět žádosti o pronájem pozemku se 
záměrem umístění reklamně informačního poutače žadatelem J. Peckem. 

Pro 6 proti 0 zdržel se 0 
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6.3. ul. Schubertova, ul. Smetanova – žádost o prodej části pozemků 

Ing. Cabadaj – žádost o prodej části pozemků, nemovitosti v dané lokalitě jsou v soukromém 
vlastnictví 

Ing. Perutka – navrhuje předmětné pozemky nabídnout žadatelům k prodeji, komunikace se 
geometricky oddělí a zůstanou v majetku města 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vést jednání s žadateli 
směřující k prodeji pozemků mimo místní komunikace. 

 Pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 

7. Různé 

Ing. Perutka – je možné časově omezit provádění záboru veřejného prostranství výkopem na 
komunikacích (např. MK Dukelská)? 

Ing. Cabadaj – standardně se vydává povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k čemuž se 
vyjadřuje odd. majetku města (u plánovaných akcí), ve spolupráci s ODSH budou informace zjištěny. 

Ing. Ježek – chystá se v dohledné době reklamace ploch na náměstí? 

Ing. Cabadaj – kontrola náměstí a řešení reklamace bude prováděna v novém roce po zimním období 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 20:30 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 21.01.2013. 

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


