
 
Zápis č. 1 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 7.1.2011 

v budově MěÚ Jeseník na ul. Karla Čapka 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Smrž, Ing. Blaško, p. Jedlička, Ing. Krátký, Ing. Vrbková, Ing. Ježek, 

Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, p. Dubský  
Omluveni: Ing.Perutka 
Hosté: p. Chovanec, Ing. Švub, Ing. Zmelík,  p. Chwistek, MUDr. Slavík, Ing. Jedličková, 

Mgr. Fišerová, Mgr. Procházka, Ing. Marcinov, Ing. Fomiczewová  
 
 
Výbor se sešel na svém 1. zasedání. Ing. Halas přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté zahájil 
jednání. Ing. Blaško se na jednání dostavil později, Ing. Perutka byl z jednání omluven. 
 
 

1) Náplň práce výboru 
Ing. Halas – členové výboru se specializují na různé obory, navrhuje vytvořit 3 skupiny zabývající se 
každá specifickou problematikou – náklady investiční části, provozní náklady, podmínky udržitelnosti. 
Ing. Vrbková – zatím by byla vhodná přítomnost všech členů na všech jednáních, později se uvidí, 
kdo bude chtít být v jaké skupině. Dále vznesla dotaz k různým služebním cestám do podobných 
zařízení, které byly vykonány ohledně wellness centrem nebo obdobných zařízení. 
Ing. Halas – má k dispozici nějaké podklady a odpovědi na vznesené dotazy, tyto pošle členům 
výboru v příštím týdnu po návštěvě wellness centra ve Valašském Meziříčí. Otázky – fluktuace, 
mzdové náklady, vstupné, provozní věci aj. Bruntálský zástupce je ochoten i osobně přijet a sdělit 
podrobnosti k investici a provozu jejich zařízení. 
 
Vzhledem k časovému prostoru mezi představením projektu projektanty ze společnosti DIK, s.r.o. 
probíhala v mezičase diskuse v obecné rovině, převážně na téma přípravy a množství informací o 
projektu Wellness centrum Jeseník. 
 
Ing. Halas – provozní náklady WC zjišťovali podle měst s již zrealizovanou stavbou.  
p. Dubský – nebude Jeseník stahovat návštěvníky z Karlovy studánky z WC v Bruntálu? 
Ing. Halas – Bruntál sděluje určité provozní „problémy“, o které jsou ochotni se podělit, čímž by se 
mohl upravit i jesenický projekt. Bruntál měl i určité problémy s výměnou vody z důvodu vyšší 
návštěvnosti, než bylo předpokládáno. Následně musely být provedeny dodatečné investice spočívající 
v instalaci UV lampy, aby nemusela být tak často měněna voda. Dále jsme se ptali na sauny a 
využívání šaten – nemají společné saunování (muži, ženy), u šaten upozornili na to, že je lepší mít 
k dispozici i převlékací kabiny než samotnou otevřenou místnost na převlékání. V Bruntále navíc 
postrádají hromadnou šatnu např. pro školy nebo plavecké kurzy.  
p. Chovanec – navíc zkušenost s uzavíráním objektu pro určitou skupinu – nedoporučují, neboť 
pokud návštěvník „vícekrát narazí na zavřené dveře“, tak ho tato skutečnost může odradit od další 
návštěvy. 
Ing. Blaško – Podal základní informace k finanční analýze od firmy Bazenservis. 
Ing. Krátký – Vznesl obecný dotaz, jak se došlo k nápadu realizovat tuto investici?  
Mgr. Procházka – řešily se různé investice, koupaliště bylo nutné řešit také – tedy možnost využití a 
přebudování. Proběhlo jednání s německou firmou, kdy kousek od centra je vhodné vybudovat WC –
tím se vyřeší i nutné opravy stávajícího koupaliště. 
Ing. Krátký – realizací této investice se zruší nebo minimálně změní dispozice celého areálu – 
zanikne hřiště, studie proveditelnosti řešící sportovní využití této lokality je tímto nenávratně pryč. 
Mgr. Procházka – sportovní areál je plánován v prostorách ZŠ Nábřežní. 
Ing. Krátký – je velice opomíjeno školství – vybavenost a kvalita výuky upadá – především z důvodu 
odlivu financí na jiné investiční projekty.  
Ing. Vrbková – měly by se v rámci strategického plánu rozvíjet i jiné aktivity. 



Ing. Blaško – rozvoj cestovního ruchu („CR“) má rezervy, je pro, aby doplňková služba- WC- 
v Jeseníku byla. Investice je plánována z 80 % pro turisty. Druhá věc je vybavenost centra - služby, 
dále jestli je výše investice v souladu s finančními možnostmi města. 
Ing. Krátký – umístění WC je velice vhodné, ale osobně cítí tento prostor vhodný pro občany města, 
ne prioritně pro návštěvníky. Investice by se měly nejdříve tvořit ty „ze zákonné povinnosti“, poté až 
ty „prioritní“ pro rozvoj a turismus. 
Mgr. Procházka – souhlasí s investicemi povinnými (školy, školky), ale povinností města je také 
zachovat udržitelnost rozvoje samotného města. 
Ing. Vrbková - musí se nějakým způsobem i přitáhnout lidi, ale na druhou stranu si i udržet ty 
stávající. 
Ing. Ponechalová – vznesla dotaz k  plánovanému předpokladu provozních nákladů v Bruntále. Jak se 
rozcházejí s plánem a skutečností? 
Ing. Halas – určité výstupy už v Bruntále mají, některé však ještě nejsou vyúčtovány, výsledky jsou 
schopni dát v polovině tohoto roku 
p. Chovanec – předpokládané náklady ze studie proveditelnosti jsou prozatím v souladu s realitou. 
Měli výhodu v tom, že studii proveditelnosti zpracovávali z reálných čísel původního zařízení – 
plaveckého bazénu. 
Ing. Jedličková – navrhuje konzultace s Asociací bazénů a saun z Prahy, aby mělo město Jeseník i 
jiné informace o provozech center, které jsou v asociaci sdružené. 
Ing. Fomiczewová – kontakt si vedení vezme, a schůzka proběhne, ale myslí si, že je vhodné se ptát 
nejen určitého odborníka, ale i dalších provozovatelů, a to přímo a ne zprostředkovaně.  
Ing. Halas – proběhne také jednání s bankou – bude zjišťovat podmínky úvěrování obdobných 
zařízení a informace o provozních nákladech těchto zařízení, které má banka k dispozici. 
Ing. Blaško – Doplnil informace o zpracovateli Marketingové strategie a srovnávací studie provedené 
firmou Entrerprise plc. a jejím ředitelem Ing. Vavrečkou. 
 

 
2) Jednací řád výboru 
Ing. Halas – uvedl základní informace k jednacímu řádu, jednání neveřejné, výbor bude rozhodovat o 
tom, zda veřejné bude, resp. o možnosti zvát další osoby na jednání výboru. 
Mgr. Procházka – na únorové zastupitelstvo má výbor určitý úkol, proto by byl rád, aby už na 
dnešním jednání byla přijata nějaká usnesení. 
Ing. Kalina – navrhuje četnost jednání minimálně jednou za dva měsíce. 
Ing. Halas – v první fázi budou jednání podle potřeby častější, minimálně každý měsíc. Další jednání 
navrhuje na další týden. Zasedání budou uskutečňována na radnici v zasedací místnosti 
Mgr. Procházka – navrhuje pondělky, s čímž souhlasí většina, od 17. hodiny.  
Ing. Halas - Termíny – 17.1., 31.1., na dalších jednáních budou nové termíny stanoveny. 
p. Chovanec – schválené znění jednacího řádu bude zasláno spolu se zápisem z 1. jednání výboru. 
 

Výbor pro strategický rozvoj a investice schvaluje jednací řád Výboru pro strategický rozvoj a 

investice.  

 
Pro 10 proti 0 zdržel 0 
 
 
3) Představení projektu Wellness centrum Jeseník 
Ing. Daniš – podrobněji představil zpracování projekt výstavby WC. V minulosti zpracováno hodně 
studií, které byly nakonec nevyužité příp. nevyužitelné. Ve spolupráci s německým partnerem firmou 
Moeller + Meyer GmbH, Gotha, byl architektem Norbertem Rugem  zpracován návrh WC, navíc se v 
počátku uvažovalo i o spolupráci při provozování centra. Z těchto jednání byla vypracována studie a 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Podrobněji představil jednotlivé stavební objekty, 
napojení na komunikaci stávající i plánovanou výstavbu in-line stezky. Poté došlo k úpravám v 
projektu pro stavební povolení – vypuštění stavebních objektů z důvodu úspory finančních prostředků. 
Využití vody není možné z řeky z důvodu její kolísající kvality (ovlivňováno jarním táním, hnojením 



aj.). Proto je plánováno využití z vodovodního řádu, tímto odpadla další nutnost výstavby stavebního 
objektu úpravny vody. Poté byly představeny jednotlivá poschodí s vybaveností atrakcemi nebo 
službami pro návštěvníky. V první etapě výstavby centra nejsou zahrnuty venkovní bazénky. 
Vybudovávání jednotlivých venkovních bazénků může být řešeno postupně, aby se udržovala, 
případně zvyšovala návštěvnost. 
p. Chwistek – proč nezůstal stávající venkovní bazén? Pro rodiny s malými dětmi může být finančně 
velmi náročné navštěvovat v letních měsících častěji vnitřní bazén. 
Ing. Daniš – vyhřívání stávajícího venkovního bazénu by bylo ekonomicky velice náročné už 
z důvodu velké hloubky bazénu a tím pádem i téměř dvojnásobného objemu bazénu oproti 
projektovaným bazénům wellness centra. 
Ing. Kalina – Dotazuje se na zásobování teplem. 
Ing. Daniš – pokud nebudeme mít kogeneraci, nebudeme mít v létě čím chladit. Proto musí být v létě 
teplo nakupováno, z tohoto důvodu je napojení na stávající kotelnu na Lipovské ulici. 
Ing. Kalina – přípojka na ul. Lipovská je vyčíslena na cca 1,5 mil. Kč, navíc bude muset být 
rozkopána půlka města. Nebylo by vhodnější řešit toto vytápěním pomocí kotle? 
Ing. Krátký – v propočtech ekonomického posouzení provozu je početní chyba v nákladech na plyn u 
kogenerace – nesouhlasí potřeba plynu v m3 a vyrobená elektrická energie a teplo kogeneračními 
jednotkami. 
Ing. Ponechalová – v rozesílaných podkladech byla zpracována nějaká analýza – návštěvnost a 
následné provozní náklady, které jsou v červených číslech. Proč je zpracována takováto analýza, když 
by město na tom prodělávalo ne v řádech tisíců, ale milionů korun 
p. Chovanec – Příjmová stránka projektu nebyla zadáním ze strany města, zpracovatel na základě 
odhadu návštěvnosti a na základě různých variant vstupného, které nemají reálný podklad, zpracoval 
tento „bonus“, který není ale možné brát jako dogma. Materiál, který řeší příjmovou stránku, byl 
přiložen na CD a je jím Marketingová analýza zpracovaná společnosti Enterprise Plc. 
Ing. Fomiczewová – je názor, že lidé chtějí mít wellness, ale na druhou stranu nechtějí, aby město 
tuto atrakci provozovalo se ztrátou. Je možné vytvořit projekt tak, aby bylo využitelné, ale 
nevykazovalo ztrátu? Nejen z provozní otázky, ale také u samotné investice? 
Ing. Daniš – určitě ano, např. u tobogánů, které se v zimě uzavřou je možné z hlediska provozních 
nákladů značně šetřit. U investice např. kdyby se nestavěly sauny, byla by to velká chyba, neboť právě 
tyto atrakce jsou tím, na čem centrum vydělává. 
Ing. Fomiczewová – redukce investičních nebo provozních výdajů by mělo být výstupem tohoto 
jednání. Proto navrhuje, aby bylo dnes řečeno, jestli v projektu pokračovat či nikoliv. Najít takové 
řešení, které není pro město ztrátové. 
Ing. Krátký – redukce vnitřních atrakcí z projektu může odstranit tu atraktivnost projektu v tomto 
regionu. 
Ing. Daniš – suterén znamená cca 80 % celkových investičních nákladů investice. 
Ing. Krátký – co si vzpomíná, u jakékoliv investice, kterou řešilo město Jeseník, si ČEZ diktoval 
podmínky v tom, že požadoval výstavbu trafostanice. To je velice nákladná investice. Proto u 
výběrového řízení by dal podmínku výstavby trafostanice při realizaci. 
Ing. Fomiczewová – navrhuje hlasovat o redukci – modifikaci projektu, nebo o úplném zastavení 
projektu. 
p. Dubský – modifikací a redukcí projektu by mohlo dojít k tomu, že se budou odstraňovat jednotlivé 
objekty a tím se projekt stane zbytečným a nezajímavým. 
 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice konstatuje, že žádný z členů výboru není v tuto chvíli 

jednoznačně pro zastavení jakékoliv činnosti směřující k realizaci projektu RWC. 

 
Pro 10 proti 0  zdržel 0 
 
Ing. Halas - Na příštím jednání budeme mít více informací týkajících se financování akce. Tím 
budeme mít další podklady pro rozhodování o investiční části projektu. 
Ing. Ježek – než se vytvoří nějaké skupiny, měly by se stanovit určité problémy, které se budou řešit 
na příštím jednání výboru. 



Ing. Kalina – problémy ke zpracování: jaké jsou možnosti města z hlediska zadluženosti, rozpočtu, 
aby bylo město schopné investici realizovat. Dále pravidelná aktualizace informací z navštěvovaných 
obdobných zařízení. Dále dotazy z hlediska energetické úspory. 
Ing. Vrbková – co se stane se stávající budovou? 
p. Chovanec – stávající budova zůstává zachována, v rámci projektu je počítáno s vybudováním šaten 
pro letní provoz v místě stávající herny. Ostatní prostory zůstanou zachovány – nicméně záleží na 
budoucím provozu, jestli je vhodné tyto prostory zachovat.   
Ing. Kalina – je možné členům výboru zaslat údaje z proběhlého výběrového řízení?  
p. Chovanec – do doby schválení vítěze zakázky nebudou takovéto informace zveřejňovány.   
Ing. Krátký – problémy ke zpracování: poskytnout zadávací podmínky soutěže a sdělit rozpočtovou 
cenu na příští jednání výboru 
Ing. Blaško – mzdové výdaje jsou nadhodnocení.  
 
 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:30 a poděkoval všem za účast. 
 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 17.1.2011 od 

17:00 hodin v zasedací místnosti na Radnici.  

 
 
 
Zapsala: G. Harudová 
 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


