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Důvodová zpráva 
Na 28. zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2013 proběhla půlroční 
kontrola plnění usnesení ZM. Tajemníkovi MěÚ bylo uloženo pokračovat ve 
sledování plnění usnesení s trvajícími úkoly. 
Do předkládaného materiálu jsou dále zahrnuta nově přijatá ukládací 
usnesení od 27. do 31. zasedání ZM (včetně) - po zasedání zastupitelstva 
města je na nejbližším zasedání rady města schváleno organizační opatření k 
zabezpečení plnění usnesení ZM – stanoví se termíny a odpovědnost, nebylali 
přímo vyjádřena v přijatém usnesení. 
zodpovídá starosta: 
období 2010 – 2014 
28/1180. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výzvu Jesenické nemocnice spol. s r.o. 
a ukládá starostce města projednat s Olomouckým krajem problematiku 
zajištění dostupnosti zdravotní péče a zachování základní čtyřoborové akutní 
lůžkové zdravotnické péče na Jesenicku a podat bližší informace ve věci 
zachování nemocniční péče na Jesenicku na nejbližším jednání zastupitelstva 
města. 
Z: starostka 
T: ZM dne 20.2.2014 
Splněno – problematika projednána s hejtmanem a Radou Olomouckého kraje 
zodpovídá místostarosta: 
období 2010 – 2014 
17/766. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příštím zasedání 
zastupitelstva města variantní řešení 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 MUDr. 
Věrou Šabovou, panem MUDr. Ivanem Šabou, paní Ing.Radkou Kasalovou, 
panem Ivo Kasalem, paní Mgr. Kristýnou Kropáčovou,panem Ing. Janem 
Kropáčem, paní Ing. Ivanou Güttnerovou a panem Ing.Miroslavem Güttnerem, 
dle důvodové zprávy. 
Z: Ing. Halas 
T: do ZM 18.12.2012 
Trvá, na 32.ZM 19.6.2014 bude projednán Dodatek ke Smlouvě o zabezpečení 
vybudování infrastruktury Krameriova II.,I. Etapa 
21/958. 
Zastupitelstvo města ukládá statutárním zástupcům města nepodepsat kupní 
smlouvu na prodej části pozemku p.č.1313/116 o výměře 8000 m2 společnosti 
KARETA s.r.o., a to až do doby než zastupitelstvo města svým usnesením 
toto usnesení zruší. 
Trvá 
23/1005. 
Zastupitelstvo města ukládá pracovní skupině dále jednat s účastníky 
„Smlouvy o zabezpečení vybudování infrastruktury Krameriova II., I. etapa“ ze 
dne 31.08.2007 o konečné technické specifikaci navrhovaných změn. 
Z: Ing. Halas 
T: 31.8.2013 
Splněno 
26/1137. 



Zastupitelstvo města ukládá radě města činit další kroky vedoucí k 
projednávání variant setrvání organizačních složek státu resortu Ministerstva 
práce a sociálních věcí v budově na ulici Karla Čapka č.p. 1147. 
Z: Ing. Halas 
T: 31.12.2013 
Trvá 
zodpovídá FO: 
31/1303. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou by se omezila propagace provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, v rozsahu bodu 1 důvodové zprávy. 
Z: FO + právník 
T: na ZM 19.6. 
Úkol trvá – na zářijové zasedání ZM bude předložen návrh obecně závazné 
vyhlášky 
zodpovídá stavební úřad - OSMI : 
období 2010 – 2014 
9/363 
Zastupitelstvo města ukládá radě města řešit hospodaření Jesenického 
koupaliště, s.r.o., případně jeho transformaci. 
Z: Ing. Vinklerová 
T: 31.12.2011 
Na 31. ZM 24.4.2014 bylo přijato usnesení č.1345: 
Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit veškeré nezbytné kroky 
vedoucí ke zrušení a likvidaci obchodní společnosti Jesenické koupaliště 
s.r.o., Dukelská 436, 790 01 Jeseník, IČO 64084108, dle důvodové zprávy. 
- Trvá, bude projednáno na ZM dne 11.9.2014. 
11/474 
Zastupitelstvo města ukládá radě města provést revizi nesplněných usnesení 
s nezajištěným financováním a popřípadě zpracovat návrh na jejich revokaci, 
dle důvodové zprávy. 
Z: odbor OSMI 
T: 30.4.2012 
Trvá 
25/1115. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat o nabytí pozemkových parcel 
č. 195/3, č. 197/1 a č. 198/1, všechny v k.ú. Jeseník, z vlastnictví pana 
Ing. Zdeňka Macečka, Bělá pod Pradědem do vlastnictví města Jeseníku, 
dle důvodové zprávy. 
Z: OSMI 
T: 31.12.2013 
Splněno, uzavřena kupní smlouva 
26/1139. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města navrhnout další postup ve věci 
dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa, dle důvodové 
zprávy. 
Z: OSMI 
Trvá 
28/1218. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města neučinit kroky ve věci prodeje budovy 



č.p. 373 na pozemku č. 579/2 v k.ú. Jeseník, kterým se v domě vymezí 
bytové a nebytové jednotky a společné části domu, dle důvodové zprávy. 
Z: OSMI 
T: trvale 
30/1242. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města zaktualizovat Akční plán města 
Jeseníku na období 2014 - 2015, a to včetně zapracování Investičních 
pobídek pro investory na období 2014 -2017 „ZÓNA ZA PODJEZDEM“, dle 
důvodové zprávy. 
a) 
Z: OSMI 
T: 31.3.2014 - koncept akčního plánu na r. 2014 + návrh dalšího postupu 
b) 
Z: OSMI 
T: 31.3.2014 – zpracovat ucelený materiál - kompletní nabídku pro investory 
(včetně Moravolenu) tj. popis lokality s vyjmenováním motivačních předností 
lokality (starostka poskytne příklad ze Zábřeha) + schválené pobídky (ze ZM 
– autor p. Brnka) 
Připravit s průvodním dopisem k zaslání p. Stejskalovi (FTC Group), 
kontaktovat Czechinvest (pob.Olomouc – je projednáno s ředitelem) s žádostí 
o registraci naší nabídky za účelem pomoci při hledání investorů. 
Akční plán města Jeseník byl zpracován společně s investičními pobídkami 
pro investory a bude schválen na nejbližších zasedáních orgánů města. 
30/1243. 
Zastupitelstvo ukládá radě města zpracovat, resp. aktualizovat postup pro 
případy nesplnění některé z podmínek pro poskytnutí pobídkové kupní ceny 
pozemků v Zóně Za Podjezdem, a to v návaznosti na kategorizaci investorů 
dle počtu nově vzniklých pracovních míst. 
Z: OSMI ve spolupráci s právníkem 
Trvá 
30/1267. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby jednala se společností AHOLD 
Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 
44012373, o prodeji pozemků pod objektem prodejny ALBERT, případně 
doporučuje jednat o úpravě ceny za nájem pozemků, a dále doporučuje, aby 
se zabývala návrhy dalších opatření ze zápisu kontrolní skupiny Kontrolního 
výboru o provedené kontrole úhrad za užívání pozemků v majetku města ze 
dne 4.2.2014. 
Z: OSMI 
Trvá, proběhne 10.06.2014 jednání se zástupci společnosti AHOLD. 
31/1345. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města učinit veškeré nezbytné kroky 
vedoucí ke zrušení a likvidaci obchodní společnosti Jesenické koupaliště 
s.r.o., Dukelská 436, 790 01 Jeseník, IČO 64084108, dle důvodové zprávy. 
Z: OSMI 
Trvá – bude projednáno na ZM dne 11.9.2014 
31/1349. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit k 1.7.2014 převod správy a 
údržby sportovního areálu fotbalových hřišť na ul. Dukelské z příspěvkové 
organizace Správa majetku města Jeseník na Fotbalový klub Jeseník, IČ 



26570831, nájemce fotbalového areálu, dle důvodové zprávy. 
Z: OSMI 
T: na ZM 19.6. 
zodpovídá OMM - OSMI : 
období 2002 – 2006 
3/IV/4 
Zastupitelstvo města ukládá radě města ve funkci valné hromady společnosti 
Technické služby Jeseník a.s., O.Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO 
64610063, zabezpečit projednávání strategických investic týkajících se 
dodávky tepelné energie a odpadového hospodářství realizovaných 
společností Technické služby Jeseník a.s. zastupitelstvem města, dle 
důvodové zprávy. 
Trvá. 
období 2010 – 2014 
7/303. 
Zastupitelstvo města Jeseník ukládá oddělení majetku pokračovat ve 
spolupráci s oddělením informatiky s cílem odlišit v katastrální mapě města 
pronajaté pozemky od nepronajatých, dle důvodové zprávy. 
Z: vedoucí oddělení majetku 
T: 31.12.2011 
Trvá 
Průběžně se plní, je tvořena tzv. mapa – „pasport“, kde jsou zaneseny 
pozemky ve správě TSJ a.s., dále pozemky dle nájemních smluv, postupně se 
doplňuje, ukončení do konce roku 2013. Bude probíhat i následně dle nových 
či ukončených smluv. 
7/304. 
Zastupitelstvo města Jeseník ukládá oddělení majetku zjistit a přijmout 
opatření k neoprávněnému užívání pozemků v návaznosti na provedenou 
analýzu pozemků města, dle důvodové zprávy. 
Z: vedoucí oddělení majetku 
T: 30.6.2012 
Trvá 
Průběžně se plní, je tvořena tzv. mapa – „pasport“, kde jsou zaneseny 
pozemky ve správě TSJ a.s., dále pozemky dle nájemních smluv, postupně se 
doplňuje, ukončení do konce roku 2013. Bude probíhat i následně dle nových 
či ukončených smluv. 
zodpovídá OIR - OSMI : 
období 2010 – 2014 
9/388. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat zastavovací studii pro 
lokalitu Kalvodova a ukládá radě města informovat zastupitelstvo města o 
dalším postupu v přípravě lokalit pro výstavbu rodinných domů po jejím 
zpracování, dle důvodové zprávy. 
Z: Ing. Jiří Uher 
T: 31.12.2011 
Trvá. 
Studie byla zpracována a na Výboru pro strategický rozvoj a investice 
projednána dne 1.10.2012. Oddělení investic a rozvoje ve spolupráci s 
projektantem zapracuje připomínky Výboru (výše předpokládaných 
investičních výdajů) a toto opětovně předloží na zasedání Výboru. Následně 



bude předloženo na zasedání zastupitelstva města. 
Dne 3.12.2013 VSRI projednal upravenou studii s tím, že další projektování 
doporučuje realizovat až po fyzickém ukončení lokality „Technická vybavenost 
Na Svahu“ a rozprodání pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. 
Stavební práce v Lokalitě Na Svahu v současné chvíli probíhají, ukončení 
08/2014. 
9/396. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města na 
rok 2012 finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení na novou dešťovou kanalizaci v ulici U Jatek, dle důvodové 
zprávy. 
Z: Ing. Jiří Uher 
T: dle harmonogramu FO - pro sestavování rozpočtu 
Trvá 
Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pod názvem 
„Rekonstrukce MK U Jatek“ včetně dešťové kanalizace. V současné době je 
vydáno územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení nebyla 
doposud zpracována, akce nemá prioritu s ohledem na omezený objem 
finančních prostředků města a vysokou míru potřebných finančních 
prostředků. 
9/397. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města po zpracování projektové 
dokumentace na novou Dešťovou kanalizaci v ulici U Jatek, zařadit tuto akci 
do návrhu rozpočtu města na rok 2012, dle důvodové zprávy. 
Z: Ing. Jiří Uher 
T: dle harmonogramu FO - pro sestavování rozpočtu 
Trvá 
Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pod názvem 
„Rekonstrukce MK U Jatek“ včetně dešťové kanalizace. Akce bude zařazena 
do návrhu rozpočtu města v závislosti na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení, pro provedení stavby a na základě ukončeného 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
Akce nemá prioritu s ohledem na omezený objem finančních prostředků 
města a vysokou míru potřebných finančních prostředků. 
9/398. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města na 
rok 2012 finanční prostředky na zpracování dokumentace pro územní řízení, 
pro stavební povolení a realizační dokumentace na opravu komunikace ulice 
Husova včetně odvodnění zahrádkářské osady, dle důvodové zprávy. 
Z: Ing. Jiří Uher 
T: dle harmonogramu FO - pro sestavování rozpočtu 
Trvá 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla tato akce zařazena do 
návrhu změny rozpočtu. Byla vyčleněna částka 100 tis. Kč na úpravu příkopů 
na ulici Nerudova (provedeno v rámci mandátní smlouvy s Technickými 
službami Jeseník, a.s.). Investiční akce byla zařazena do rozpočtového 
výhledu 2015-2016. 
Trvá, akce nemá prioritu s ohledem na omezený objem finančních prostředků 
města. 
zodpovídá ŽÚ : 



27/ 1178 
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit na únorové zasedání 
zastupitelstva města návrh úpravy tržního řádu. 
Z: ŽU 
T: ZM dne 20.2.2014 
Změna tržního řádu byla projednána s OSMI, právníkem města a panem 
místostarostou. Bylo dohodnuto, že na Masarykově nám. budou umístěny 4 
trvalé prodejní stánky, které bude město prodejcům pronajímat. Nájemní 
smlouvu bude uzavírat oddělení majetku. 
Na náměstí bude rovněž povolen prodej z pojízdných prodejen (2 tržní místa), 
ze kterých se většinou přímo prodávají potraviny nebo občerstvení. 
Co se týče tržního místa V Oblouku, zde bude sortiment prodávaného zboží 
omezen stejně, jako je tomu nyní na Masarykově náměstí. 
ŽÚ připravil návrh úpravy textové části tržního řádu a tento byl dne 26.5.2014 
předložen právníku města k vyjádření. Následně bude návrh předložen 
k posouzení Krajskému úřadu. Poté bude návrh změny tržního řádu předložen 
k projednání do RM. 
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