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Zápis č. 29 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 29.04.2013  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 
 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing. Ježek, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, p. Dvořák st., 

Bc. Chmelař 
 
Omluveni: p. Smrž, Ing. Vrbková, Ing. Perutka, Bc. Dubský 
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Bc. Hanulík 
 
Výbor se sešel na svém 29. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, 
informoval o doplnění podkladů k jednotlivým bodům jednání výboru a poté zahájil jednání. 
 
Program: 
 
1. Regionální aquapark Jeseník 
 
Ing. Halas - V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města, bylo dne 19.04.2013 vypsáno zadávací 
řízení na akci Regionální aquapark Jeseník a v současnosti je již naplánovaný také harmonogram této 
akce. V podkladech pro jednání výboru je uveden souhrn podstatných událostí záměru RAJ. Během 
příštího týdne proběhne první prohlídka staveniště, cca za tři týdny následuje druhá prohlídka. Termín 
pro podání nabídek je 16.07.2013. Vzhledem k důležitosti investice, je nutné v předstihu zvážit, kdo ze 
členů výboru, popřípadě i zastupitelstva, bude členy hodnotící komise. Tito členové budou 
informování o termínech konání sezení otevírání obálek, hodnocení atd. Místem jednání bude 
s největší pravděpodobností zasedací místnost radnice.  
 
V pondělí 15.04.2013 v Ostravě proběhlo jednání s Mgr. Bendou, dále s právní zástupkyní 
Centroprojektu a místopředsedou představenstva Centroprojektu panem Stránským. Dnes, 
tj. 29.04.2013 město obdrželo odborný právní názor Mgr. Bendy na možnost vymáhání smluvních 
sankcí, které ze smlouvy o dílo vyplývají. V materiálu Mgr. Benda uvádí názor, že jsou pokuty 
nepřiměřené, také se vyjadřuje k sjednané ceně díla a to, že je tato cena nižší než cena obvyklá. 
Mgr. Benda dále doporučuje uzavření dohody o narovnání se sjednanou přiměřenou výší smluvní 
pokuty a navrhuje částku 95 tisíc Kč. Vzhledem k faktu, že ze smlouvy o dílo existuje možnost, že by 
město mohlo inkasovat pokutu v řádech statisíců Kč, mělo by o tomto rozhodnout zastupitelstvo 
města. Proto VSRI na červnové zasedání zastupitelstva předloží materiál k aquaparku, kde by měli 
zastupitelé schválit případné uzavření takovéto dohody, popř. schválí jiný postup. Celý materiál 
Mgr. Bendy bude členům VSRI následně rozeslán. 
 
Ing. Kalina – soutěžní podmínky byly tvrdé, zřejmě z tohoto důvodu nebyl tak vysoký počet 
účastníků. V okamžiku, kdy by se podmínky přibližovaly k obvyklým, mohl se okruh účastníků 
tenderu zvýšit. Cena Centroprojektu byla opravdu příznivá. 
 
 
2. Digitální technická mapa města Jeseník  
 
Ing. Cabadaj – Začátek rozvoje Digitální technické mapy města Jeseníku byl počat spuštěním GIS 
v roce 1994 a to tehdy ve správě oddělení informatiky. Toto rozhodnutí bylo podpořeno usnesením 
Zastupitelstva města Jeseníku o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 04/1995, o Stanovení práv 
a povinností fyzických a právnických osob při tvorbě a vedení GIS. Současný stav digitální mapy není 
vyhovující, a to jak po stránce aktuálnosti dat, programového vybavení, tak i po stránce organizační. 
Aby mohl městský GIS plnit svou funkci, bude nutné podniknout kroky směřující ke zlepšení stavu ve 
výše jmenovaných oblastech. Prvním krokem proto bylo pořízení mapového serveru Marushka od 
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firmy Geovap, který je plně kompatibilní se stávajícími programovými prostředky Geovapu. Tento 
mapový server je základem jedněch z největších mapových projektů v České republice jako např. 
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje, Dálkový přístup do katastru nemovitostí atd. 
Město Jeseník, jakožto dlouhodobý uživatel produktů firmy Geovap, získalo mapový server za velice 
výhodných licenčních podmínek. Mapový server momentálně běží v testovacím režimu, do budoucna 
bude umožňovat vizualizaci mapových projektů ve vnitřní síti i v síti pro veřejnost např. územní plán, 
plán zimní údržby, veřejné osvětlení atd. 
 
Mgr. Hanulík – správa pasportů je neucelená, protože některé subjekty používají různé programy 
s jiným formátem dat, než město požaduje. Server Marushka je mapový server umožňující prohlížení, 
pokládání informačních a lokalizačních dotazů a zároveň umožňuje i lehké editace údajů. Mohla by 
v budoucnu nahradit současné programy na vedení pasportů. Dále Mgr. Hanulík názorně ukázal práci 
s mapovým serverem. 
 
Ing. Ježek – primární požadavek na tuto mapu je plnění a aktualizování dat. Je město schopné finančně 
i fyzicky toto zajistit? 
 
Ing. Cabadaj – musí proběhnout jednání se správci sítí, s těmi většími by problém být neměl. Druhá 
složka dat, která vychází z činnosti městského úřadu např. odboru dopravy apod., zatím není 
zpracovaná. Musí se vydat směrnice, která stanoví, jakým způsobem budou data a informace 
shromažďována. 
 
Mgr. Hanulík – v podstatě nejdražší na GISu jsou data, která v Jeseníku máme. Nebude potřeba znovu 
vytvářet celý mapový list. 
 
Ing. Kalina – v návrhu obecně závazné vyhlášky se uvádí, že zpracování geodetické části DSPS dle 
této vyhlášky bude podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu, co je tím myšleno? 
 
Mgr. Hanulík – tato povinnost je závazná pouze pro projekty zpracovávané pro město. Pro ostatní 
subjekty nemůžeme tuto podmínku stanovit. Na příštím jednání výboru bude podána upřesňující 
informace. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí podané informace o digitální technické mapě 
města Jeseník. 
 
Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 
 

 
3. Odkanalizování ulic Rejvízská (část) a Za Pilou 
 
Ing. Halas – Problematika odkanalizování části ulice Rejvízská vyplynula z podnětu občanů žijících 
v této lokalitě a byla již několikrát projednávána na úrovni orgánů města. Naposledy byl tento podnět 
řešen na VSRI dne 23.01.2012. Na základě doporučení VSRI přijalo zastupitelstvo města na svém 
11. zasedání konaném dne 16.02.2012 toto usnesení:  
č. 465: „Zastupitelstvo města ukládá radě města informovat obyvatele předmětné lokality na ul. 
Rejvízská o možnostech zafinancování záměru vybudování kanalizace ve smyslu 50% celkových 
nákladů financováno společností VaK a.s., a zbývajících 50% z jiných zdrojů (dotace, příspěvky 
občanů), dle důvodové zprávy.“.  
Na základě tohoto usnesení OSMI oslovilo vlastníky předmětných nemovitostí dopisem a to dne 
31.05.2012 s tím, že odpovědi na položené otázky mohou zaslat nejpozději do 15.06.2012.  
Následně proběhlo jednání na Státním fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) s vedením města, 
kde byla daná problematika konzultována. Ze stanoviska SFŽP jednoznačně vyplynulo, že k velmi 
nízkému počtu ekvivalentních obyvatel v dané lokalitě, nemá město, popř. VaK a.s. žádnou šanci 
dosáhnout na dotaci. Dále také nevyplývá žádná povinnost pro město a VaK a.s. vybudovat kanalizaci 
v těchto lokalitách. 
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Na jednání s občany byl některými zástupci vyjádřen názor, že pokud město vypracuje nějaký odborný 
názor, jak tento problém řešit, tak ten bude vnímán jako vstřícný krok. Nicméně i nadále budou 
požadovat součinnost města a VaKu a.s. 
Za účelem posouzení optimálního řešení likvidace splaškových vod byla na náklady města zpracována 
v únoru 2013 studie, která porovnává variantní řešení likvidace splaškových odpadních vod 
v lokalitách “Za Pilou” a „Dlouhá Hora“, zpracovatelem byla firma VODIS Olomouc, s.r.o. 
Ze studie vyplývají následné možnosti řešení: 
 
1. Město se na odkanalizování těchto lokalit nebude podílet (nebude se podílet ani na výstavbě 

vodovodu), což bude v souladu jak se stávajícím územním plánem, tak s nově navrhovaným 
územním plánem, kde není řešeno napojení rodinných domů a dalších staveb v těchto oblastech 
na sítě vodohospodářské infrastruktury, ale zásobování vodou a odvedení splaškových vod má být 
řešeno individuálně pro každý objekt. Toto je v souladu i se zpracovaným Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

 
2. Město bude i nadále prostřednictvím svých zástupců ve společnosti VaK – Vodovody 

a kanalizace Jesenicka a.s. usilovat o zařazení těchto lokalit do plánu investičních akcí 
VaKu. 

 
3. Na základě zpracované studie se město bude podílet na odkanalizování této lokality a to tak, že: 

• Nechá pro každou nemovitost v této oblasti zpracovat dokumentaci na umístění individuální 
ČOV, popř. septiku či jímky na vyvážení. 

• Po jejím zpracování předá tyto dokumentace vlastníkům nemovitostí, kteří si vyřídí příslušná 
povolení na navrženou stavbu, 

• Město poskytne na každou nemovitost, resp. stavbu pro odkanalizování finanční 
příspěvek v určité výši v % nákladů na danou stavbu, max.  však do výše x Kč. 

 
U varianty č. 3 by muselo dojít k vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města. Dále by musela 
být sepsána smlouva s každým vlastníkem, který by si o příspěvek požádal, musela by být určena 
lhůta, ve které by se příspěvek poskytoval (např. od 01.01.2013 zpětně do 31.12.2014), kdy v této 
lhůtě by muselo dojít k výstavbě stavby pro odkanalizování a min. k uvedení do zkušebního provozu. 
Daná problematika však neřeší zásobování pitnou vodou, které je od těchto občanů taktéž požadováno. 
V úvahu se také musí vzít možnost nárůstu požadavků z řad občanů. 
 
Ing. Kalina – existuje nějaký ukazatel z hlediska SFŽP, který hodnotí množství připojených obyvatel a 
jsou v něm obsaženy i rekreační objekty či objekty určené k podnikání?  
 
Ing. Halas – při výpočtu se vycházelo z údajů evidence obyvatel, rejstříku živnostenského úřadu, 
zjišťovala se kapacita Svornosti, Křížového Vrchu atd. Po započtení těchto všech subjektů i 
s připočtením obyvatel žijících na ul. 28. října, byl přesah investičních nákladu příliš vysoký. 
 
Ing. Ježek – pokud by město poskytlo dotaci, musí být stanovena všeobecná podmínka, že o tuto 
dotaci mohou zažádat občané Jeseníku a to pouze v případě, že není možné se napojit na jednotnou 
kanalizaci nebo splaškovou kanalizaci. Což by vyloučilo žádosti občanů, kteří mohou být napojeni na 
kanalizaci a nejsou nebo si nenechali udělat čističku. 
 
Ing. Krátký – stejný případ se objevil v rámci plynofikace v obci Lipová-lázně, Javorník, Vápenná, 
Žulová, Skorošice, kdy se občané zavázali k připojení. Následně tak neučinili a kvůli nesplnění 
podmínek se na státním fondu snižovali limity. 
 
Dále proběhla rozsáhlá diskuze, ze které vyplynulo následující. 
 
K jednotlivým variantám řešení by se měl vyjádřit odbor životního prostředí, aby posoudil reálnost 
jednotlivých variant z pohledu životního prostředí.  
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Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí doporučení o posouzení variant řešení 
Odborem životního prostředí MěÚ Jeseník. 
 
Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 
 
 
4. Různé 
 
 4.1. Informace o návrhu územního plánu Jeseník 
  

Ing. Cabadaj – veřejnou vyhláškou bylo oznámeno zahájení řízení o veřejném projednávání 
návrhu územního plánu Jeseník, které proběhne v úterý 14.05.2013 v 15:30 hodin ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Karla Čapka. Připomínky je možné uplatit do 21.05.2013.  
 
Ing. Kalina – je možné nahlédnout do textové části ÚP? 
 
Ing. Cabadaj – na stránkách www.jesenik.org je možné nahlédnout do všech částí ÚP Jeseník. 
 
 
4.2. Informace o zveřejněném záměru města pronajmout blokové a domovní kotelny 
 
Ing. Halas – nabídky na zveřejnění města ve věci pronájmu blokových a domovních kotelen je 
možné podat do pondělí 06.05.2013 do 12:00 hodin. Ve 13:00 hodin se budou obálky otevírat. 
Pro objektivní vyhodnocení a posouzení nabídek byla dohodnuta spolupráce se dvěma na sobě 
nezávislými subjekty a to s Asociací dodavatelů tepla a technologií zastoupené pány Ing. 
Linhartem, Ing. Gajdošem a Ing. Jungerem a dále se zástupci Vysoké školy báňské, technické 
univerzity Ostrava, fakulty bezpečnostního inženýrství – Doc. Dr. Ing. Milošem Kvarčákem. 
Dále Ing. Halas popsal harmonogram postupu, vyjádřil se k možnému složení hodnotících 
komisí. Se závěrem, který hodnotící komise zaujme, bude následně pracovat RM.  
 
Ing. Kalina – VŠB je pravidelným zpracovatele projektů pro ČEZ, je žádoucí, aby měli 
v hodnotící komisi hlasovací právo, nebylo by vhodnější využít pouze jejich odborný názor? 
 
Ing. Halas – jednání bude probíhat za účasti radních, stanovisko hodnotící komise bude 
oficiální a pro radu města je důležitým vodítkem. Členy expertního týmu můžeme vyřadit 
z hodnotící komise a použít jejich odborný názor formou poradního hlasu. 
 
Ing. Cabadaj – konečně rozhodnutí učiní rada. 
 
Dále k tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje následující složení hodnotící komise: 
 
za město Jeseník: Ing. Libor Halas, Ing. Ladislav Cabadaj 
 
výbor pro strategický rozvoj a investice: Ing. Jiří Krátký, Ing. Roman Kalina, 
Ing. Dagmar Ponechalová 
 
za Stavební bytové družstvo Jeseník: 1 zástupce 
 
za Bytové družstvo JESEN: 1 zástupce. 
 
Přísedící členové hodnotící komise s poradním hlasem: 1 zástupce Asociace dodavatelů tepla 
a technologií a 1 zástupce Vysoké školy báňské. 
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Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 
 
 
4.3. Program E-utility (žádosti o vyjádření pro jednotlivé správce) 
 
Byla podána základní informace o podpisu smlouvy o spolupráci se společností HRDLIČKA. 
Ze smlouvy vyplývá, že jejich aplikace by měla být nainstalována na stránkách města 
nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy. 
 
 
4.4. Dlouhodobý pronájem pozemku 
 
Ing. Cabadaj – oddělení majetku obdrželo dne 18.04.2013 žádost od Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu č. 2, Jeseník o prodloužení smlouvy o nájmu pozemků na ulici 
Husova (zahrádkářská osada), v k.ú. Jeseník. Tyto pozemky byly pronajaty za účelem 
provozování zahrádek na základě smlouvy o výpůjčce pozemku - bezplatné užívání drobné 
stavby (chatka) a to do roku 2050. V současné době je s organizací uzavřena smlouva o nájmu 
pozemku a to na dobu určitou do 31.10.2025. 

  

 Ing. Ježek – nájem do roku 2025 je dostatečně dlouhý na to, aby občané mohli zahrádky 
v poklidu využívat. Není žádoucí, aby se město smluvně zavazovalo na příliš dlouhou dobu.  

  
 Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje upozornit Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu č. 2, Jeseník na nové podmínky nájemní smlouvy a to na změnu sazby: 
zahrádka - 5 Kč/m2/rok.  

  
Hlasování:   pro  7 proti  0 zdržel se   0 

 
Ing. Halas opustil jednání výboru. 
 
 
4.5. Cyklostezka 
 
Ing. Cabadaj – probíhá stavba další etapy cyklostezky, která vede od Zóny Za Podjezdem až 
po ulici Lipovská u plynárny. Nyní se objevil problém vyplývající ze současné podoby 
projektové dokumentace týkající se vjezdu do areálu Moravolenu 10, který kopíruje dříve 
plánovaný návrh trasy obslužné komunikace ke kotelně biomasy. V současné době se 
neuvažuje o vybudování kotelny na biomasu. Z tohoto důvodu byl osloven projektant, který 
návrh sjezdu upravil tak, že se sjezd napojuje na stávající oblouk. Dalším problémem je, že dle 
norem není možné umístění autobusové zastávky těsně za mostem, v blízkosti sjezdu do 
areálu Moravolenu. Bude nutné jej dořešit např. vybudováním zastávky u garáží naproti 
rybníčku.    
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere informaci na vědomí. 
 
Pan Dvořák opustil jednání výboru. 
 
 
4.6. Obchodní centrum Jeseník 
 
Ing. Cabadaj – podal informaci o přípravě vybudování nového obchodního centra v areálu 
ČSAD (za Billou). 
 
 
4.7. ZŠ Průchodní – klášter Voršilek 
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Ing. Uher – Dotační výzva z Regionálního operačního programu byla vypsána na poslední 
chvíli. Do žádosti jsme zpracovali tři záměry. Jedním je revitalizace areálu ZŠ Průchodní, 
druhým odstranění budovy KORD a třetím přesunutí školní jídelny z budovy KORD do 
stávajícího areálu ZŠ Průchodní. Žádosti se podávají do 30.04.2013. 

 
 
 
Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice je stanoven na 14.5.2013 a 
28.5.2013. 
 
 
Schválil: Ing. Libor Halas 


