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Zápis č. 33 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 25.11.2013  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 
 

 
Přítomni:  Ing. Halas, Ing. Krátký, p. Smrž, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, Ing. Perutka, 

Ing. Ponechalová, p. Dvořák st., Ing. Pospíšil 
 
Omluveni: Ing. Ježek, Bc. Dubský 
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Baginský, Ing. Uher, MUDr. Šabo, p. Kasal 
 
Výbor se sešel na svém 33. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání. Z organizačních důvodů došlo k přesunu jednotlivých bodů jednání výboru. 
 
Program: 
 
1. EPC Jeseník 

 
S technickými a provozními podmínkami realizace energetických úspor na vybraných objektech 
v majetku města Jeseník, metodou EPC, seznámil přítomné Ing. Baginský. Upozornil na výhody a také 
na rizika této metody, vymezil, jaké jsou základní požadavky při výběru dodavatele, finanční 
náročnost přípravy projektu apod..  

Ing. Kalina – v podrobné zadávací dokumentaci, jsou uvedeny tři kritéria pro hodnocení a posouzení 
nabídek. Procentuální hodnocení ve vztahu k tomu, co se bude hodnotit, poskytují z mého pohledu 
prostor k manipulaci. Máte k dispozici nějaké anonymizované vyhodnocení obdobného projektu?  

Ing. Halas – existuje možnost, jak nějakým způsobem prokázat, že takto nastavená kritéria jsou 
obvyklá, např. podle odborných doporučení, i u jiných obdobných veřejných zakázek?  

Ing. Kalina – kritérium pro posuzování kvality návrhu je subjektivní.  

Ing. Baginský – není předem definované jednoznačné řešení, takže se hodnotí globálně ekonomická 
výhodnost. U úsporných projektů má největší váhu úspora za nižší investiční náklady. Kvalita 
technického návrhu, kterou se myslí např. komplexnost nabídek ve všech oblastech (řešení všech 
medií) hospodárnost, záruční doby, sankce, garance, vede k objektivnímu posouzení. U posuzování 
úspor je v dalším kroku přihlíženo k dalším subkritériím.   

Ing. Krátký – cena se skládá ze dvou základních položek ¼ proměnné a ¾ stálé. Největší položka je 
energie. První nabídka, kde navrhujete pouze výměnu stávajících plynových atmosférických kotlů za 
kondenzační kotle, je nejdražší varianta. Město potřebuje snížit celkové náklady na provoz, což tato 
metoda z mého pohledu neumožňuje. Zateplením objektu MŠ Dittersdorfova, klesla úspora na 45% 
nákladů původní spotřeby energií a zateplením ZŠ byla úspora před třemi roky 1 mil. Kč ročně. Je 
dále důležité zvážit nabídku topení jiným palivem, která by snížila cenu pod 650 Kč/1 GJ. Navhuji 
pozvat zástupce krajského úřadu.  

K bodu proběhla rozsáhlá debata. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o přípravě zadávací dokumentace 
realizace energetických úspor metodou EPC. 
 
Hlasování: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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Přesunutý bod č. 4 Ulice Thámova 
 
Ing. Halas připomenul situaci týkající se lokality Thámova. V současnosti existuje projektová 
dokumentace pro dodatečné povolení stavby, která byla předána odboru dopravy a silničního 
hospodářství. Rozhodnutí o povolení dodatečného povolení stavby by mělo být vydáno 
pravděpodobně do 12.12.2013. Na základě Smlouvy o zabezpečení vybudování infrastruktury 
Krameriova II., I. Etapa vč. Dodatku č. 3, je termín dokončení stavby 31.12.2013. Dále by na základě 
usnesení ZM měl být podepsán nový dodatek, který naváže na smlouvu o vybudování technické 
infrastruktury, dle nově vypracované projektové dokumentace. V případě, že ZM udělí souhlas, může 
být stavba zkolaudována a hotové dílo předáno do vlastnictví města Jeseník. 

Informace o současném stavu vozovky podal MUDr. Šabo. Tato je provedena v souladu s projektovou 
dokumentací, nosnost je změřena a zcela vyhovuje normám. Po ročním užívání, vč. zimního období, je 
vozovka bez trhlin či prasklin. Požadavky vzešlé z jednání pracovní skupiny byly do projektu 
zapracovány a dodrženy. Garance je navrhována na 5 let. Problematika veřejného osvětlení se vyřešila 
prostřednictvím Technických služeb a.s. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit konečný souhlas 
s technickým řešením projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby předloženým 
účastníky. 
 
Hlasování: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města řešit otázku kvality 
provedeného díla poskytnutím/převzetím záruk v minimální délce 60 měsíců od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí.  
 
Hlasování: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 1 
 
2. Koncept zadávací dokumentace Za Pilou, Rejvízská - Dlouhá Hora 

 
S průběhem řešení odkanalizování lokalit Za Pilou a Dlouhá Hora seznámil přítomné Ing. Uher. 
Oddělení investic a rozvoje zadalo firmě VODIS Olomouc s.r.o. vypracování studie, která popisuje 
možnosti nakládání se splaškovými vodami v obou lokalitách. Ze studie vyplynulo, že nejvhodnějším 
řešením likvidace splaškových vod v celé lokalitě je pomocí domovních čistíren odpadních vod. 
Ing. Uher přiblížil další možné postupy. 

Ing. Kalina – na základě místa vyústění ČOV, by mohla vzniknout obava majitelů studní (v lokalitě Za 
Pilou), že dojde k znečištění vody.  

Ing. Perutka – proč nebyla řešena varianta kanalizace? 

Ing. Uher – důvodem je nízké osídlení oblasti, vysoké investičních náklady, lokalita Dlouhá Hora má 
prudký spád. 

K bodu proběhla rozsáhlá debata. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o přípravě zadávací dokumentace 
na výběr projektanta odkanalizování lokalit Za Pilou a Dlouhá Hora. 
 
Hlasování: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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3. Odstranění vlhkosti ZUŠ Otakara Březiny 
 

Ing. Halas připomněl předcházející projednávání projektu odstranění vlhkosti ZUŠ. Město Jeseník 
obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 60% na zateplení objektu ZUŠ. Vzhledem k tomu, že 
VSRI na minulém zasedání nepřijalo žádné usnesení, je nutné celou věc řešit znovu.  

Ing. Vrbková – mělo by proběhnout jednání mezi OIR a projektanty Ing. Balíka a Ing. Hynka, na 
kterém by zdůvodnili návrhy řešení. Je možná i kombinace obou řešení. 

Ing. Perutka – OIR by ve spolupráci s projektanty mělo posoudit výhody a nevýhody obou návrhů 
řešení a výsledek předložit na zasedání VSRI. 

Ing. Uher - při kombinaci obou variant by město muselo vynaložit vysoké finanční prostředky 

Ing. Kalina – je potřeba brát v úvahu, jak byl v minulosti objekt postaven. Suterén sloužil dříve, jako 
sklep, kde byla vlhkost žádoucí, je otázkou, zda je vhodné v těchto prostorech umístit pobytové 
místnosti. 

Ing. Perutka – sklepy mohou sloužit k účelům, ke kterým slouží dnes, aniž by byly porušeny 
hygienické zásady. Pokud se zvolí technologie (nebudou se dávat zpět omítky, bude respektováno 
kamenné zdivo, odkopání objektu, umístí se větrací kanálky, zvýší se vlhkost, tím nebudou vznikat 
plísně, opadávající omítky) mohou se prostory bez problému užívat dále jako šatny.    

Ing. Vrbková – k jednání je možné přizvat další firmy např. p. Koláře z fy PRINS – izolace a sanace 
zdiva. 

5. Lokalita Na Svahu 
 

Ing. Halas informoval přítomné o nových skutečnostech týkajících se technické vybavenosti ul. Na 
Svahu. Členům VSRI předložil ke zvážení další postup ve smyslu stanovení prodejní ceny pozemku. 
Stanovená cena bude cenou minimální, prodej proběhne obálkovou metodou. 

Členové diskutovali o cenách pozemku, co bude v ceně zahrnuto. 

Ing. Perutka – město by mělo investovat (vlastními zdroji, úvěrem) a jednotlivé pozemky poté 
nabídnout zájemcům formou veřejné dražby. Je potřeba udělat průzkum trhu.  

Členové komise se shodli na variantě B, která pozemky ohodnotila přepočtenou cenou 1 200 Kč za 
1m2 pozemku a město zafinancuje vybudování technické infrastruktury. 

 
6. Regionální aquapark Jeseník  

 
O průběhu zadávacího řízení na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru informoval Ing. Halas. 
Jelikož se žádná banka nepřihlásila, proběhla v minulém týdnu jednání (za účasti paní starostky s Ing. 
Peštukovou). Nebankovní možnost čerpání úvěru je vzhledem k výši úrokové sazby nežádoucí.  

Ing. Kalina – možností by bylo spuštění jednacího řízení bez uveřejnění. Město by mělo zvážit převod 
platebního styku na jiný bankovní ústav. 

K bodu proběhla rozsáhlá diskuse. V době konání VSRI nebyly známy reakce všech bank oslovených 
starostkou města. Teoreticky existuje možnost, že do konání zasedání zastupitelstva některé banky 
zájem potvrdí. 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města učinit kroky vedoucí 
k zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky na služby pod názvem 
„Financování investiční akce Regionální aquapark Jeseník“ 
 
Hlasování: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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7. Různé 
 

7.1. Směna pozemků  
 
Žádost o směnu pozemků předložilo oddělení majetku. Tuto žádost VSRI projednával dne 
22.07.2013, nebylo však přijato žádné usnesení. Směna se týká pozemku p.č. 1546/2 
o výměře 463 m2, zahrada (ve vlastnictví města) za část pozemku 1546/1, trvalý travní 
porost (ve vlastnictví žadatele), oba v k.ú. Jeseník – jednalo by se jen o část mezi 
komunikací a opěrnou zdí o výměře cca 200 m2.  

Ing. Perutka – pozemek prodat jako celek, aby ve vlastnictví města nezůstala nepřístupná 
část pozemku (komplikace při údržbě).  

Ing. Vrbková – pozemek je již nyní nepřístupný. 

Ing. Halas – pozemky je nutné ocenit znaleckým posudkem, zahájit jednání s žadatelem 
o směnu celého pozemku a doplacení případného rozdílu.   

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje realizovat směnu části pozemku 
1546/1 za pozemky 1546/2, 1587, 1588/4 s podmínkou finančního vypořádání rozdílu. 

 
Hlasování: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
 

7.2.  Chodník Lipovská ulice 
 
Ing. Krátký – v jaké fázi je výstavba chodníku na ul. Lipovská od železničního přejezdu 
dále na Lipovou-lázně? 

Ing. Halas – převod pozemků proběhl, oslovili jsme pana Ing. Cekra s žádostí 
o aktualizaci DUR, cenová nabídka byla vysoká. OIR připravuje zadávací řízení na 
vysoutěžení vícestupňové kompletní projektové dokumentace. 

 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice zatím nebyl stanoven. Tajemník 
výboru s předsedou výboru navrhnou termíny zasedání výboru a zašlou je spolu se zápisem z tohoto 
jednání.  
 
 
Schválil: Ing. Libor Halas 


