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Zápis č. 28 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 25.03.2013 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Vrbková, p. Smrž, Ing. Ponechalová, Bc. Dubský, 
 

Omluveni: p. Dvořák st.  
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Ing. Fomiczewová, Ing. Marcinov, Mgr. Procházka 
 
 
Výbor se sešel na svém 28. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, navrhl 
přesuny jednotlivých bodů programu s ohledem na pozvané hosty a poté zahájil jednání.  

 
1. Využití podpory de minimis (sběrné místo pro bioodpady vs. katovna) 

Ing. Halas – Město Jeseník podalo žádost o poskytnutí dotace na dva záměry: Systém sběru 
bioodpadů, Jeseník a Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Gluchołazech 
(Katovna). Akce „bioodpady“ – celkové způsobilé náklady dle předběžného rozpočtu činí 4,8 mil. Kč, 
dotace činí 90 % (tedy cca 4,3 mil. Kč), vlastní zdroje cca 480 tis. Kč. Akce „Katovna“ – celkové 
způsobilé náklady činí 9,9 mil. Kč, dotace předpoklad ve výši 50 % (cca 4,8 mil. Kč), vlastní zdroje 
cca 5,1 mil. Kč. V současné chvíli je na bioodpady dán příslib dotace, u Katovny není stanovisko 
poskytovatele dotace jednoznačné, ale jsme první v pořadí náhradníků na financování po provedení 
výběrových řízení úspěšnějších žadatelů. Je reálné, že o poskytnutí dotace budeme informování 
v měsících 08-09/2013, předpoklad realizace následně v roce 2014. Oba projekty jsou zakládají 
veřejnou podporu. Je třeba rozhodnout, který z projektů se bude realizovat v rámci de minimis. 
Navrhuje realizovat Katovnu s dotací ve výši 40 % (pokles oproti původní dotaci o cca 870 tis. Kč), na 
bioodpady ponechat stávající výši dotace 90 %.  

Ing. Krátký – navrhuje upřednostnit realizaci sběrného místa pro bioodpady, což bude mít větší přínos 
pro občany města Jeseníku 

Bc. Chmelař – pokud realizace úprav objektu Katovny proběhne až v roce 2014, jaký je záměr 
na využití v současnosti? 

Ing. Halas – v současnosti není objekt Katovny možno jakkoliv využívat, a to díky špatnému stavebně 
technickému stavu. Město zvažuje v roce 2013 zrealizovat opravu zdi, které dělí zahradu Katovny od 
sousedního pozemku.  
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace týkající se investičních záměrů 
„Sběrné místo pro bioodpady“ a „Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a 
Glucholazech“ a dále preferuje z těchto dvou projektů maximální využití dotace u investičního záměru 
„Sběrné místo pro bioodpady“. 
 
Pro 8 proti 0 zdržel se 0 
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2. Lokalita Na Svahu – ústní informace 

Ing. Uher – původním záměrem dle zpracované studie bylo vybudování 9 stavebních parcel 
pro výstavbu rodinných domů s kompletní technickou vybaveností, v průběhu zpracovávání projektu 
bylo po konzultaci s Lesy ČR doporučeno realizovat pouze 8 stavebních parcel (horních partie lokality 
je v ochranném pásmu lesa). Projektová dokumentace tento fakt zohlednila a bylo zpracováno pouze 8 
stavebních parcel o rozloze cca 750 m2 s tím, že poslední stavební parcela je o větší rozloze (cca 1.150 
m2). V současné době je projektová dokumentace ve fázi rozpracovanosti pro vydání stavebního 
povolení, vč. přípojek, terénních úprav, kompletní připravenost pro výstavbu rodinných domů. 
Odvodnění lokality je řešeno koncepčně, navazuje rekonstrukci dešťové kanalizace v lokalitě pod 
katastrem až do řeky (k tomuto využita stará dešťová kanalizace a část otevřeného koryta), dešťové a 
splaškové vody budou odděleny vlastní kanalizací.  

Ing. Halas – v okamžiku dokončení PD a rozpočtu navrhneme model financování zasíťování a 
následného prodeje parcel zájemcům. Cílem je eliminovat dopady na rozpočet města.  

Bc. Chmelař – je v pásmu ochranného území lesa uvažováno o možnosti změny a budoucím rozšíření 
zástavby? 

Ing. Halas – o tomto zatím uvažováno není, toto byl i důvod přepracování projektové dokumentace 
z původních 9 stavebních parcel na 8. 

Ing. Ježek – je uvažováno u stávající zástavby o napojení dešťové kanalizace z jednotné kanalizace? 

Ing. Uher – u stávající zástavby v lokalitě je spojena splašková a dešťová kanalizace do jedné, v tomto 
případě není možné kanalizace oddělit. 

Bc. Chmelař – při zpracovávání projektu na výstavbu rodinných domů v této lokalitě vzešel z VaKu 
požadavek na vybudování nové samostatné dešťové a odpadní kanalizace.  

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí průběžné informace o postupu ve věci 
investičního záměru „lokalita Na Svahu“. 

Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

Na jednání dorazili Ing. Kalina, Ing. Perutka a Mgr. Procházka. 

 

3. Sportovní hala Dukelská 

Ing. Halas – na ZM předložen materiál, ve kterém se doporučilo koupit pozemek pod sportovní halou, 
který dříve patřil Tělovýchovné jednotě, ta je v současné době v insolvenčním řízení. Usnesení nebylo 
přijato. V rámci debaty navrhli někteří zastupitelé pozemky koupit v dražbě z důvodu možného 
snížení ceny pozemku. Pokud budou zastupitelé trvat na koupi v rámci dražby, bude nezbytné 
na jednání zastupitelstva města přijmout dvě usnesení. Prvním určíme osobu, která bude v dražbě 
zastupovat město Jeseník, druhým stanovíme maximální finanční limit kupní ceny. Toto považuji za 
poměrně rizikové. I když finanční limit nebude obsažen v usnesení, bude uveden v důvodové zprávě.  

Ing. Krátký – nedoporučuje účastnit se dražby, doporučuje pozemek koupit, spekulace by se nemusela 
městu vyplatit. 

Ing. Halas – hodnota pozemku od insolvenčního správce byla stanovena dle znaleckého posudku, 
o ceně bylo jednáno. Věřitelský výbor snížení ceny odmítl.  
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Ing. Cabadaj – další problematikou u sportovní haly je stanovisko HZS. Je nezbytné zpracovat 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (v tuto chvíli je neúplná) a dále zpracovat 
požárně bezpečností řešení.  

Dále proběhla debata o výši ceny pozemku ve výši 410 Kč/m2, která byla stanovena dle znaleckého 
posudku. 

 Ing. Ježek – na ZM neschválili odkup pozemku za stanovenou cenu dle znaleckého posudku 
pravděpodobně z důvodu nekompletních informací, pokud by se šlo do dražby, cena pozemku může 
být vyšší, ale i opačně, navíc je potenciální hrozba odkoupení pozemku jiným účastníkem dražby. 

Ing. Halas – navrhuje na ZM opětovně dát materiál na schválení odkupu pozemku od insolvenčního 
správce za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku 
pod sportovní halou za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

Ing. Cabadaj – na jednání rady města byl předložen materiál zpracovaný Ing. Žažou, ředitelem Správy 
majetku města Jeseník, týkající se závěrů z kontroly hasičského záchranného sboru ze dne 11.12.2012. 
Při kontrole bylo zjištěno, že je nefunkční zařízení elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“). 
Z tohoto plyne, že sportovní hala by neměla být provozována. Ředitel SMMJ tuto situaci řeší tím, že 
zadal zpracování nového požárně bezpečnostního řešení sportovní haly. Tímto dojde k omezení 
kapacity této haly, ale je to v tuto chvíli nejjednodušší řešení s co nejmenšími náklady. Dalším řešením 
by byla oprava (resp. nové) zařízení EPS, což je velice nákladné. Dne 20.02.2013 byl odbor 
stavebního úřadu, majetku a investic (dále jen OSMI“) písemně informován ředitelem SMMJ o 
jednání se zástupci HZS a o jejich postoji k dané situaci. Z tohoto jednání vyplynuly následující 
důležité informace: 

1. HZS nesouhlasí s omezením počtu osob do hlediště (není přípustné), byly by nutné provést 
takové stavební úpravy, aby se zamezilo osobám ve vstupu do hlediště (prostoru)  

2. V případě, že město chce sportovní halu provozovat i nadále, je nutné předložit 
dokumentaci požárně bezpečnostního řešení. Náklady na pořízení tohoto požárně 
bezpečnostního řešení jsou odhadovány na cca 200.000 Kč (v této částce je zahrnuta i část 
nákladů na pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, neboť stávající – dochovaná 
dokumentace je nekompletní). 

3. Tato dokumentace a zejména z ní vyplynulých nutných úprav (zejména zprovoznění 
elektronické požární signalizace) musí být provedeno nejpozději do konce roku 2013. 
V případě, že HZS nebude mít od města záruku, že výše uvedené věci budou provedeny 
do konce roku 2013, dojde z jejich strany k uzavření sportovní haly. 

4. Samotné náklady na EPS jsou ředitelem SMMJ odhadovány na cca 600.000 Kč – bez 
dokumentace. 

Na 22. zasedání zastupitelstva města bude předložen materiál na změnu rozpočtu zahrnující finanční 
požadavek na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále na zpracování 
dokumentace požárně bezpečnostního řešení. 

Ing. Kalina – požární signalizace, která je v objektu v současné době, nefunguje dlouhodobě, je 
neopravitelná a ústředna dokonce chybí. Navrhuje zrealizovat požární signalizaci pouze v těch částech 
objektu, které jsou nebo budou využívány. 
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Ing. Ježek – požární signalizace se umísťuje do místností dle zákonných norem, nejdříve bude nutné 
na stavebním úřadě změnit využití místností, které byly původně zkolaudovány k určitému způsobu, a 
nyní by se měly využívat k účelu jinému 

Ing. Vrbková – ať odborník zpracuje potřebnou dokumentaci s tím, aby cena za požární signalizaci 
byla co nejnižší (dle účelu využití jednotlivých místností podle skutečnosti). 

Ing. Ježek – musí být požární signalizace napojena na centrální pult ochrany? Neexistují nějaká 
dočasná opatření např. mobilní čidla? 

Ing. Kalina – po technické stránce pravděpodobně nejsou, vždy jsou propojeny na centrální pult 

Mgr. Procházka – je nutné aktualizovat využitelnost sportovní haly z pohledu škol, údaje, které byly 
dříve předneseny, již nyní nezobrazují skutečnost, v současné době je využitelnost objektu na nejnižší 
úrovni. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o stavu systému EPS sportovní haly 

 
Pro 10 proti 0 zdržel se 0 

 

Mgr. Procházka opustil jednání VSRI. 

 

4. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas rámcově informoval a změnách v dokumentaci pro zadávací řízení RAJ. Dále informoval 
o plánované účasti zástupců České spořitelny, a.s. na 22. zasedání zastupitelstva města. Tito 
odprezentují materiál, který popisuje aktuální stav a výhled hospodaření města Jeseník. Česká 
spořitelna zpracovala predikci vývoje rozpočtu města v následujících letech, po splacení závazků 
města je možné počítat od roku 2014 s kladným přebytkem rozpočtu pro rozvojové a udržovací 
investice. V materiálech předložen rovněž aktualizovaný harmonogram realizace akce.  

Ing. Halas informoval o nutnosti realizace dalšího zadávacího řízení - BOZP a technický dozor, 
předpokládaná hodnota 3,5 mil. Kč.  

Projektová dokumentace (TDW) akce RAJ byla předána městu Jeseník 6.3.2013. Zhotovitel  vystavil 
fakturu. Před jejím uhrazením je třeba dořešit otázku sankcí. V celé situaci bude vedení města 
postupovat dle doporučení Mgr. Bendy.  

Ing. Perutka – z jakého důvodu je splatnost faktur stanovena na 90 dnů?  

Ing. Halas – doba splatnosti je stanovena v souladu s pravidly a předpoklady poskytovatele dotace.  

V rámci debaty byla diskutována problematika zkušebního provozu díla.  

Ing. Perutka – délka záruky na technologie je stanovena na 120 měsíců 

Ing. Uher – tato problematika je ještě řešena, dojde k úpravě na délku 5 let 

Ing. Perutka – sankce za nedodržení termínu díla? 

Ing. Uher – stanoveno 0,2 % z ceny stavby za každý den prodlení 

Ing. Perutka – jediným kvalifikačním kritériem je cena? Vhodnější variantou je kombinace cena a 
délka záruky. 
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K tomuto proběhla obsáhlá diskuze nad hodnotícími kritérii veřejné zakázky. 

Ing. Halas – přepracován harmonogram – předání staveniště nejdříve v 09/2013 
 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o postupu ve věci investičního 
záměru Regionální aquapark Jeseník 

 
Pro 9 proti 0 zdržel se 0 

Ing. Krátký opustil jednání a hlasování o tomto bodu se již neúčastnil. 

 

5. Ulice Thámova – komunikace 

Ing. Halas – po odsouhlasení zastupitelstvem města byl se stavebníky definován určitý postup v řešení 
této kauzy. Prvním krokem mělo být uzavření smlouvy mezi stavebníky a zpracovatelem aktuálně 
platné PD. V rámci výrobních výborů měla být za účasti zástupců VSRI, dopravní komise a města 
Jeseník průběžně konzultována navrhovaná řešení. Jakékoliv finální řešení podléhá odsouhlasení výše 
uvedených zástupců výborů a komisí. Dle dostupných informací nebyla smlouva s projektantem zatím 
podepsána.  

Ing. Marcinov – dle dostupných informací projektovou dokumentaci zpracovával jiný zhotovitel, 
nikoliv autor aktuálně platné PD, jak bylo stanoveno dodatkem.  

K předloženému řešení má následující výhrady: 
- parametry výhybny jsou navrženy v min. hodnotách, což může v budoucnu bránit bezpečnému 

provozu na MK, 
- parametry obratiště neumožní otáčení vozidel zajišťující svoz odpadu a zimní údržbu, 
- popsaná konstrukce vozovky neodpovídá skutečnosti, 
- povrch z dvouvrstvého nátěru je pro MK nedostatečný a je nutno provést z asfaltového betonu. 

Ing. Halas – město Jeseník přijímá kompromisní řešení, pozemky pod výhybnou by tak měly být 
na město převedeny bezúplatně. Navrhuje převod pozemku v rozsahu, který by v budoucnosti umožnil 
prodloužení výhybny ze stávajících 6 metrů na možných 12 metrů.  

Ing. Perutka – již v této fázi by se měla zrealizovat výhybna v délce 12 m. Nikoliv až v budoucnu. 

Ing. Marcinov – na výrobním výboru bylo dohodnuto, že točna bude vybudována minimálně v rozsahu 
točny na ulici Váchalova. Toto stavebníci nedodrželi. Nejsou splněny parametry - šíře 4 m a délka 
9,14 m, poloměry oblouků 6 m. Verze předložená stavebníky je nedostatečná.  

Ing. Halas – točna na ulici Váchalova byla stanovena v souladu s minimálními požadavky 
Technických služeb Jeseník a.s. 

 Ing. Marcinov – doporučuje, aby točna byla provedena minimálně v parametrech točny na ul. 
Váchalova. Další výhrada se týká skladby komunikace – projektant pravděpodobně provedl návrh 
skladby komunikace ve složení dle aktuálního stavu. Podle projektové dokumentace by měl 
v komunikaci být vibrovaný štěrk, což rozhodně neodpovídá skutečnosti.  

Ing. Kalina – z předložené dokumentace vyplývá, že navržená komunikace není ve variantě, která byla 
od stavebníků požadována – jedná se o komunikaci pro nemotoristické, obslužné a účelové 
komunikace nebo dočasné a staveništní komunikace 

Ing. Marcinov – skladba komunikace rozhodně neodpovídá požadavkům ze strany města, mohou se 
objevit deformace povrchu. Pokud nebudou doloženy zkoušky, které ani zpětně ze strany stavebníků 
doloženy být nemohou, neměl by stavební úřad komunikaci zkolaudovat. Povrch komunikace by měl 
být asfaltový, rozhodně ne tvořen nátěrem. 
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Ing. Ježek – dle smlouvy stavebníci postaví komunikaci, kterou následně převedou do vlastnictví 
města. Jak je řešena záruka? 

Ing. Halas – záruky smlouva bohužel neřeší. Nicméně toto lze ošetřit v rámci stanovení podmínek pro 
převod díla do správy města Jeseník.  

V rámci debaty diskutována problematika odvodnění lokality. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o průběhu jednání se stavebníky 
z ul. Thámova a navržených řešeních. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice k předloženému materiálu konstatuje následující výhrady – 
nevyhovující parametry výhybny, nevyhovující parametry točny, nerealizovaná skladba konstrukce 
vozovky, nedostatečný kryt vozovky (pouze nátěr), změna řešení odvedení dešťových vod. 

 
Pro  7 proti 0 zdržel se 0 

 

6. Investor FTC (lokalita Za Podjezdem) 

Ing. Halas – po jednání ZM dne 7.3. byla investorovi zaslána informace o přijatých usneseních. 
V rámci úvodních jednání investor sdělil potřebu 20 tis. m2 pozemku. V této situaci vedení města 
vycházelo z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem v rámci prodeje pozemků investorovi 
KARETA s.r.o. (8 000 m2). Konkrétně 250 Kč/m2. Aktuální představa investora se pohybuje 
v rozmezí 50-70 tis. m2. Z tohoto důvodu vedení města konzultovalo situaci se znaleckým ústavem. Je 
reálné uvažovat cenu obvyklou na úrovni 110 Kč/m2 pozemku, po odečtení podpory de minimis se 
cena snižuje na úroveň cca 25 Kč/m2. I tato pozitivní informace byla investorovi sdělena. Do dnešního 
dne nedošlo ze strany investora ke zpětné vazbě s výjimkou informace o kontaktu po návratu 
ze zahraničí. Aktuálně je se zástupci ÚOHS řešena problematika veřejné podpory ve vztahu k exportu 
(debatováno na zasedání zastupitelstva).  

Ing. Perutka – cena 25 Kč/m2 je hodně nízká, ze strany města by neměla být prezentována možnost 
dalšího snížení ceny za pozemky. Toto jednání by bylo nefér vůči místním podnikatelům, kteří 
kupovali pozemky v Zóně v minulosti. Cena pozemků pro investora by se měla pohybovat v rozpětí 
30-40 Kč/m2 po odečtení veřejné podpory. Nikoliv 25 Kč/m2. Dle informací se na plánované aktivitě 
dále pracuje, během dvou týdnů by mělo být svoláno v Hradci Králové jednání s vedením města 
Jeseník. 

Ing. Vrbková – budou stanoveny podmínky, že teprve po výstavbě objektu budou investorovi prodány 
pozemky za stanovenou cenu? 

Ing. Halas – o podmínkách kupní smlouvy bude jednáno individuálně. Zejména výše sankcí, termíny a 
lhůty pro splnění podmínek pobídkové ceny.   
 
Ing. Perutka -  je pravdou, že patrně nebude možné aplikovat standardní podmínky.  
 
Ing. Halas – podmínky by rovněž neměly investorovi komplikovat financování záměru, nicméně 
město musí postupovat obezřetně a smluvně ošetřit situace, které mohou vzniknout (nerealizace 
záměru, nedokončení výstaby, …). 
 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o postupu ve věci záměru investora 
FTC Group a.s. 

 
Pro 9 proti 0 zdržel se 0 
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7. Různé 

7.1. Školní 54 – způsob záchrany cenného interiéru nebytového prostoru – ústní informace 

Ing. Perutka – v tomto nebytovém prostoru jsou obklady, které by mohly mít historickou hodnotu. 
Město by mělo požádat státní památkový ústav Olomouc o oficiální stanovisko k tomuto objektu a 
zjistit jeho historickou hodnotu. Měl by se proto v tuto chvíli stanovit další postup – dostat jej do 
režimu památkově chráněných objektů a dále jej s tímto charakterem využívat. 
 
Ing. Halas – na místním šetření za účasti Ing. Pulkertové bylo z její strany řečeno, že o památkové 
ochraně pro celý objekt nemůže být uvažováno. Obklady historickou hodnotu patrně mají. 
Je několik možností, jak postupovat dále. Obklady v prostoru ponechat nebo odborně sejmout a 
následně využít v jiném památkově chráněném objektu.  
 
Ing. Vrbková – doporučuje oficiálně požádat zástupce NPÚ o stanovení historické hodnoty 
obkladů. Městu bude pravděpodobně uloženo zpracovat stavebně-historický průzkum. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje činit kroky k získání oficiálního vyjádření 
Národního památkového ústavu k historické hodnotě interiéru nebytového prostoru Školní 54. 
 
Pro  8 proti 0 zdržel se 1 
 

 
Ing. Ježek – cyklostezka kolem řeky, dochází k rozebírání dřevěného oplocení směrem k husitům. 

Ing. Cabadaj – řešeno s Městskou policií, v tomto úseku není kamerový systém 

Ing. Ježek – zjistit vlastníka průchodu ke kostelu vedle Domu služeb. 

Ing. Perutka – navigační systém v Zóně Za podjezdem – jak se ve věci postupuje? 
 
 
 
 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 20:00 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice prozatím nebyl stanoven. 

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


