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Zápis č. 35 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 19.05.2014  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 

 

Přítomni: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, Ing. Perutka, Ing. Ponechalová, 

Ing. Pospíšil, p. Smrž, Bc. Dubský 

 

Omluveni: p. Dvořák st., Ing. Ježek 

 

Hosté:  Ing. Cabadaj, Bc. Urbanová, Mgr. Mrosek 

 

Výbor se sešel na svém 35. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 

jednání. Z organizačních důvodů (přítomnost hostů) došlo k přesunu bodů jednání. 

 

Program: 

 

Přesunutý bod č. 10. Akční plán 

 

S obsahem nového akčního plánu seznámil přítomné Mgr. Mrosek. Plán je zpracován na období let 

2014-2015. Zahrnuje nejzásadnější investice a plány města Jeseník na toto období. Obsahuje 

i investiční akce, které jsou již ve fázi realizace nebo těsně před ní v roce 2014 tak, aby bylo možno 

tyto záměry v navazujícím materiálu pro období 2015 – 2017 vyhodnotit.  

 

Jelikož tento materiál vznikl v krátkém časovém horizontu a jeho náplní jsou také investiční pobídky 

pro případné investory, nebyl tento materiál připomínkován  některými dotčenými zainteresovanými 

subjekty (odbory MěÚ Jeseník, MAS, OK, podnikatelé, atd.) a vychází z informací Oddělení investic 

a rozvoje města Jeseník.  

 

Ing. Kalina – je důležité, aby byl akční plán úplný a obsahoval všechny připravované akce. 

 

Ing. Krátký – jaká bude vybavenost plánovaného parkoviště za Jesenkou? Jedná se o strategické místo. 

Proč akční plán řeší otázku středního školství? Toto odvětví není v kompetenci města.  

 

Mgr. Mrosek – v zájmu města je podpora kvalitního středoškolského vzdělání, např. v oboru 

cestovního ruchu (kvalita servisu). 

 

Ing. Krátký – město by mělo zajistit atraktivitu města, např. pohyblivým chodníkem (lanovka) 

do lázní. Parkoviště za Jesenkou je vhodné např. pro vybudování lanovky do parku.  

 

Ing. Ponechalová – k řešení je promenáda za řekou Bělou a především ulička vedoucí z Masarykova 

náměstí ke kostelu. 

 

Ing. Halas – ve středu 21. 05. 2014 proběhne jednání se zástupci firmy OIN Development, a.s. 

o možných úpravách průchodu z Masarykova nám. směrem ke kostelu. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města Jeseník schválit dokument 

„Akční plán rozvoje města Jeseníku pro období 2014-2015“. 

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 
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Přesunutý boč č. 4 Příjezd Jiráskova 

 

Město Jeseník vlastní pozemkovou parcelu č. 2133/1 v k.ú. Jeseník, která je vhodná pro výstavbu 

rodinných domů. Komplikací je absence přístupové cesty. Ing. Halas jednal s vlastníkem sousední 

parcely M. Marečkem o odprodeji části pozemku, který by umožnil vybudování příjezdové 

komunikace, ten ale odprodej odmítl.  

Oddělení investic a rozvoje zadalo zpracování „Technické posouzení - dopravní napojení parc. 

č. 2133/1“ z ulice Jiráskové, která byla na jednání VSRI předložena k projednávání. 

Ing. Perutka – navrhované řešení není vhodné pro velké výškové převýšení komunikace. Z dřívějších 

jednání se společností STS Šumperk a.s., je možné řešit možnost přístupu přes jejich pozemky.  

Ing. Halas informoval o situaci společnosti STS Šumperk a.s. V roce 2013 bylo vyhlášeno insolvenční 

řízení. Předpokládá, že do okamžiku zpeněžení majetku společnosti bude obtížné jednat o odprodeji 

části pozemku. 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje prověřit zajištění příjezdu k pozemku parc. 

č. 2133/1 v k.ú. Jeseník přes pozemky společnosti STS Šumperk a.s.  

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

12.1. Pozemek k výstavbě RD na ulici Kalvodova 

Oddělení majetku města obdrželo žádost o prodej části pozemku  o výměře cca 600 – 1000 m2 z parc. 

č. 1874/1 v k.ú. Jeseník za účelem výstavby rodinného domu. 

Předmětný pozemek má celkovou výměru 3 932 m2, vede přes něj nadzemní vedení VVN, přístup je 

po účelové komunikaci, pozemek je bez inženýrských sítí. Dle platného územního plánu se pozemek 

nachází v plochách bydlení venkovského. 

Bc. Urbanová uvedla, že OM v minulosti evidovalo smlouvu o nájmu pozemku a smlouvu o budoucí 

kupní smlouvě, na dobu určitou s podmínkami, které nájemce a budoucí kupující nesplnili a smlouvy 

již nebyly prodlouženy. 

 Ing. Perutka – prodej pozemku byl řešen již v minulosti. Navrhl, aby se území pod a alespoň 15 m 

na každou stranu (což ale není v souladu s normou) vyčlenilo tak, aby nebylo umožněno v takovýchto 

místech stavět rodinný dům. Je jednoznačně prokázáno, že elektromagnetické záření je životu 

nebezpečné, o čemž lidé mnohdy nevědí. Pod vysokým napětím by se neměl budovat rodinný dům. 

Ing. Vrbková – pozemek je bez inženýrských sítí, což je nevýhodou. 

Ing. Halas – vzhledem k existenci norem a územních plánů považuje jakékoliv další omezování 

kupujícího za zbytečné. Rizika pobytu v blízkosti VVN nechť si vyhodnotí kupující sám. 

K bodu proběhla rozsáhlá diskuse, ze které vyplynula možnost pozemek rozdělit na dvě parcely a ty 

nabídnout k prodeji. 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku parc. 

č. 1874/1 v k.ú. Jeseník, a to v souladu s předloženou žádostí žadatele. 

 

Hlasování: Pro: 1  proti: 7 zdržel se: 0 
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12.2. Demolice garáží Dukelská 3 

 

Členové výboru se vrátili k již dříve projednávanému bodu demolice garáží na parc. č. 2148/2 

a parc. č. 2148/3 v k.ú. Jeseník. 

 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje demolici garáží na pozemku parc.č. č. 2148/2 

a parc. č. 2148/3 v k.ú. Jeseník. 

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 

1. Realizace energetických úspor IPOS 

 

Ing. Halas seznámil přítomné s průběhem realizace projektu energetických úspor objektu IPOS. Uvedl 

předpokládaný časový harmonogram zadávacích řízení pro jednotlivé varianty. U stavebních prací je 

již teď znám druh řízení, u výběrového řízení na úvěr /tedy službu/ v tuto chvíli není známo, o jaký 

druh řízení půjde, zejména s ohledem na výši požadované částky. Ta se může změnit jednak 

výběrovým řízením na stavební práce a jednak snížením této částky o finanční prostředky vyčleněné 

z rozpočtu města Jeseník. 

V současnosti již Oddělení investic a rozvoje činí kroky směřující k přípravě všech potřebných 

podkladů a k zahájení realizace díla a k zajištění finančního krytí na spolufinancování projektového 

záměru.  Město nechalo vypracovat projektovou dokumentaci. Žádost o dotaci na záměr byla 

předložena dne 18.10.2013. Dne 20.01.2014 byla městu Jeseník doručena Akceptace žádosti a 

následně Řídící orgán OPŽP žádost schválil pod akceptačním číslem 14170063. 

Dne  05.05.2014 proběhlo ve městě Jeseník jednání se zástupci MPSV ČR v čele s ministryní 

Mgr. Michaelou Marksovou. V případě, že by MPSV neustoupilo od záměru vybudování nového 

sídla, dotace by musela být vrácena, plánované zateplení IPOSu se nerealizovalo a následně by došlo k 

omezení investic do tohoto objektu. Jedná se o významnou veřejnou zakázku. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí stav investice města Jeseník s názvem 

„Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník“ směřující k 

realizaci daného záměru. 

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Obratiště ČD – autobusová zastávka 

 

Město Jeseník v roce 2012 reagovalo na omezení vlakové dopravy s nutností posílení autobusové 

dopravy k vlakovému nádraží zpracováním technické pomoci na vybudování provizorního obratiště 

u vlakového nádraží ČD, které bude sloužit jako točna autobusů a zároveň jako nástupní hrana 

autobusové zastávky. Nechalo zpracovat technickou pomoc za účelem přechodného stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci.  

 

Jelikož byla tato úprava pouze provizorního charakteru, bude provedena trvalá úprava tohoto prostoru 

včetně nástupní hrany a autobusové zastávky. Město Jeseník tedy nechalo zpracovat projektovou 

dokumentaci pro územní řízení, se kterou seznámil přítomné Ing. Halas. Stávající zastávka bude 

nejpozději do konce roku odstraněna. 
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Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o plánované investiční akci města 

Jeseník s názvem „Obratiště u vlakového nádraží ČD“. 

 

Hlasování: Pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Záměry ROP a ostatní akce 

 

Oddělení investic a rozvoje na základě usnesení Rady města Jeseník a Zastupitelstva města Jeseník 

připravilo podklady a podalo k datu ukončení příjmu žádostí 11.03.2014 žádosti o dotace z ROP 

Střední Morava na níže uvedené projektové záměry: 

 

 Rekonstrukce technické památky most Husova a vybudování přístupové komunikace 

k památce 

 Rekonstrukce lázeňské kolonády v lázních Jeseník 

 Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea /Jesenka/ 

 Sportovní areál TeenAge Park Jeseník 

 Vybudování turistického záchytného parkoviště – Smetanovy sady, Jeseník /parkoviště pod 

IPOSem/ 

 Rekonstrukce a modernizace letního koupaliště Jeseník 

 

Jednotlivé investiční záměry přiblížil přítomným Ing. Halas.  

 

Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea zpracovává celý prostor, zahrnuje tedy 

parkovací plochu nejen za objektem Jesenky ale i před ní. Ze soutěže vzešel projektant, který 

vypracuje kompletní vícestupňovou projektovou dokumentaci. Ta zahrnuje také vybudování 

doprovodného zázemí - veřejných toalet. Na výběr je z několika variant, rozdíl je v ceně a kvalitě 

provedení zařízení.  

 

Na jednání výboru se dostavil Ing. Pospíšil. 

 

Ing. Vrbková – lokalita se řeší mnoho let, současný stav parkovacích ploch je nevyhovující, souhlasím 

s vybudováním parkoviště s kvalitním zázemím.  

 

Ing. Perutka – vhodným řešením je klasický zděný domek s běžným vybavením. 

 

Ing. Krátký – souhlasím s řešením v podobě zděného domku s obsluhou. Je nutné řešit další možnosti 

jak zvýšit atraktivitu strategické lokality. Vyřešit napojení do Smetanových sadů. Navrhuje záměr 

výstavby parkoviště v současné podobě nerealizovat. 

 

Ing. Ponechalová – místo je exponované, mělo by se řešit komplexně (odpočinková zóna). 

 

K bodu proběhla rozsáhlá diskuse. 

 

Na podnět Ing. Krátkého sdělil Ing. Halas, že vybudování turistického parkoviště za Jesenkou prošel 

již dvakrát zastupitelstvem, je na něj přislíbena dotace a schváleno dofinancování. Záměr vybudování 

lanovky či něčeho obdobného je možno rozvíjet v dlouhodobém horizontu, otázkou je reálnost 

takového záměru, zejména s ohledem na zajištění financování. Pozastavení záměru vybudovat 
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za Jesenkou parkovací kapacity by bylo krokem zpět. Udržitelnost z pohledu poskytovatele dotace je 

5 let, poté nechť je dobudována případná další infrastruktura.  

 

Dále Ing. Halas informoval členy výboru o projektu rekonstrukce lázeňské kolonády v lázních Jeseník, 

který se týká veřejného osvětlení a nového povrchu komunikace.  

 
Rekonstrukce a modernizace letního koupaliště Jeseník - v současnosti se řeší problematika veřejné 

podpory a prokázání vlivu na cestovní ruch, v případě schválení žádosti, budou dále řešeny varianty 

provedení. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí investiční záměry města Jeseník podané do 

51. Výzvy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. 

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

 

5. Chodník Lipovská 

 

S průběhem zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku pro pěší, který bude 

navazovat na chodník na ulici Lipovská v místě u železničního přejezdu ve směru na obec Lipová-

lázně a který bude dále pokračovat až ke sjezdu k Penzionu U Petra, seznámil přítomné Ing. Halas.  

 

V současné době OIR řeší problematiku odvodnění chodníku a komunikace, probíhají jednání se 

společností VaK, která v lokalitě vlastní inženýrské sítě. V rámci projektu je řešeno i napojení na 

ul. Sokola Tůmy. Komplikací jsou nové normy týkající se železničních přejezdů, mohlo by dojít 

k navýšení investičních nákladů.  

 

Návrh usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí přípravu investiční akce města Jeseník 

s názvem „Chodník na ul. Lipovská“. 

 

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

 

6. Chodník Rejvízská 

 

S návrhem vedení města na přípravu projektové dokumentace na komunikaci pro pěší v úseku 

od parkoviště u hřbitova v Bukovicích až po odbočku k ul. Za Pilou seznámil přítomné Ing. Halas. 

V tomto úseku jsou majetkoprávní vztahy vyjasněny, navíc tento úsek se z hlediska dopravní 

bezpečnosti jeví jako nejproblémovější. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník vyčlenit finanční 

prostředky na projekční přípravu investiční akce města Jeseník s názvem „Chodník na ul. Rejvízská“. 

 

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

 

7. Kabiny pro fotbalisty 

 

S žádostí o dofinancování záměru zřízení kabin pro fotbalové hřiště seznámil přítomné Ing. Cabadaj. 

 

Ing. Vrbková – navrhla možnost využití stávajících kabin pod tribunou s možnými úpravami. 
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Ing. Kalina – kabiny jsou zapotřebí, projekt je ale předražený. 

 

Ing. Perutka – hřiště je hojně využívané, podporuji zvýšení úrovně kabin, ale ne v rozsahu 

předloženého projektu. 

 

V rámci diskuze se přítomní shodli, že počet kabin je naddimenzovaný, významné budou i následné 

provozní výdaje. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje Zastupitelstvu města Jeseník spolufinancovat 

z rozpočtu města investici a provoz záměru zřízení kabin pro fotbalové hřiště v předloženém rozsahu. 

 

Hlasování: Pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

8. Přemístění knihovny Vincenze Priessnitze 

 

S projektem Ing. Arch. Milana Matyáše seznámil přítomné Ing. Cabadaj. Dříve zpracovaná studie 

záměru přemístění knihovny je nyní rozpracována do dokumentace k územnímu řízení a řeší propojení 

bytového domu na parc. č. 627/2 s částí divadla.  

 

Ing. Kalina – před spuštěním akce by mělo být zajištěné financování projektu.  

 

Ing. Cabadaj – ředitel divadla řeší financování v rámci česko-polské spolupráce se zahraničními 

partnery.  

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o projektu přemístění knihovny 

Vincenze Priessnitze. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Chodník – spojka Lipovská – Puškinova 

 

Podnět občana, týkající se napojení nově vybudovaného chodníku od autobusové zastávky na 

ul. Lipovské na chodník ul. Puškinova, přiblížil členům výboru Ing. Cabadaj. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o žádosti o napojení chodníku 

ul. Lipovská a Puškinova a doporučuje návrh předložit na zasedání dopravní komise. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

11. Kino – střecha 

 

O aktualizaci projektu z roku 2007 na opravu střechy objektu kina jednal Ing. Kalina s OIR. Vzhledem 

k tomu, že střechou do objektu zatéká a hrozí poškození techniky, je nutné situaci řešit. Jak uvedl 
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Ing. Kalina, v objektu je poddimenzovaná střešní konstrukce. Ta by se měla zesílit a dále řešit tepelné 

izolace.   

 

Ing. Cabadaj – z energetického auditu budovy vyplynulo, že žádosti o dotaci by nebylo vyhověno. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o aktualizaci projektu na opravu 

střechy objektu kina Pohoda. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

12. Různé 

  

12.3. EPC Jeseník  

 

Informace o průběhu realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku města Jeseník 

metodou EPC podal Ing. Cabadaj. Vzhledem k vyvíjející se situaci, se zřejmě nebudou řešit objekty 

IPOS a MěÚ na ul. Tovární. 

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o průběhu realizace energetických 

úspor na vybraných objektech v majetku města Jeseník. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

12.4. Sportovní hala 

 

Ing. Halas informoval přítomné členy výboru o výsledcích z jednání Rady Olomouckého kraje, 

týkající se sportovní haly na ul. Dukelská., ze kterého vyplynulo, že se v budoucnu (cca 2 let) počítá 

s výstavbou nového objektu.  

Návrh usnesení: 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informaci o řešení sportovní haly. 

 

Hlasování: Pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Různé: 

 

Ing. Perutka – v jakém stádiu je realizace informačního a orientačního systému v průmyslové zóně Za 

Podjezdem?  

 

Ing. Cabadaj – vzhledem k nepřítomnosti Ing. Uhra informaci dodatečně zjistíme a budeme 

informovat. 

 

Ing. Perutka – kdy končí záruční doby za rekonstrukci Masarykova náměstí, vzhledem k insolvenci 

generálního dodavatele VOKD je nutní rychlé jednání. 
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Ing. Halas – závady (osvětlení, schodiště, nerovnosti) se průběžně hlásí zhotoviteli a odstraňují. OMM 

ve spolupráci s TSJ a.s. sepíší závady, které se budou dále reklamovat. 

 

Ing. Krátký – upozornil na nevhodné odstavení kotle v ZŠ Boženy Němcové. 

 

 

 

 

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

 

 

Schválil: Ing. Libor Halas 


