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Zápis č. 2 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 17.1.2011 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, p. Dubský, Ing. Perutka 

Omluveni: --- 
Hosté: p. Chovanec, Ing. Daniš, Ing. Fomiczewová 

 

 

Výbor se sešel na svém 2. zasedání. Ing. Halas přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté zahájil 

jednání. 

 
 

1) Informování členů Výboru o vývoji situace v kauze Wellness centrum Jeseník (nové 
informace, návštěvy, konzultace,...) 

Ing. Halas – podal informace z pracovní cesty do wellness centra v Bruntále a Valaškého Meziříčí, 

podklady z ValMez detailní a kompletní 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere poskytnuté informace na vědomí. 

 

 

2) Wellness centrum Jeseník 

Ing. Ponechalová – ze zaslaných podkladů z Bruntálu jsou oproti plánovanému jesenickému wellness 

centru poloviční investiční náklady – jedná se o poloviční kapacitu centra v Bruntále? 

Ing. Halas – na rozdíl od Jeseníku se jedná o investici, která neprobíhala na zelené louce, nejedná se o 

srovnatelná zařízení, v Bruntále se nejedná o wellness provoz (s výjimkou dvou parních saun) 

Ing. Ponechalová – odkud čerpali finance? 

Ing. Halas – financování probíhalo pomocí dotace z ROP, částečně úvěrem 

Ing. Fomiczewová – do nákladů však Bruntál nezapočítával úroky a splátky 

Ing. Halas – podklady z Bruntálu jsou za období 04-11/2011, chybí část zimy (energeticky náročné 

měsíce), výsledek hospodaření zkreslený 

Ing. Krátký – dle dostupných podkladů kryjí příjmy wellness centra v Bruntále vynaložené provozní 

náklady, nevytváří ale dostatečnou rezervu na krytí budoucích možných oprav 

Ing. Vrbková – wellness centrum ve Valašském Meziříčí má velikostně obdobnou stavbu, jako je 

naplánováno v Jeseníku, proč máme tedy prostavěno více kubíků? 

p. Chovanec – co se týká ploch relaxačních bazénů, jsou s Valašským Meziříčím relativně stejně 

velké, navržené vodní plochy v Jeseníku jsou o něco větší, ale wellness část  ValMez je menší  

Ing. Krátký – wellness centrum ve Valašském Meziříčí je postaveno zejména pro domácí klientelu, 

kapacita v Jeseníku by měl být cca z 20 % pro místní a zbytek pro návštěvníky, turisty, apod.  

Ing. Vrbková – jesenické RWC by mělo být „neobvyklé“ pro místní ale především by mělo být 

atraktivní pro turisty 

Ing. Daniš - levnější kubíky jsou nad zemí, ty výrazně dražší jsou v suterénu, další tvoří prostorová 

připravenost pro venkovní objekty 

Ing. Vrbková – nejsou tam „komfortnější“ stavební objekty zatím zbytečně plánované k výstavbě, 

když se zatím nebudou realizovat? 

Ing. Halas – určité objekty jsou sice připravené k realizaci, ale to, že budou zrealizovány, nezvýší 

významně energetickou náročnost objektu 

Ing. Vrbková – porovnáváme nesrovnatelné, oproti Valašskému Meziříčí řešíme současně výstavbu 

letního i zimního provozu, Valašské Meziříčí letní provoz ponechalo a byl řešen pouze provoz zimní 

Ing. Blaško – Jeseníky mají potenciál srovnatelný s Olomoucí (v oblasti cestovního ruchu), proto by se 

stavba měla budovat s ohledem na toto, aby návštěvníky místo a nabízené atrakce oslovilo 
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Ing. Krátký – mělo by se hledět nejen na návštěvníky, kteří do Jeseníku přijedou, ale i na stávající stav 

majetku města, finance by se neměly investovat pouze jedním směrem 

Ing. Perutka – jakým způsobem se wellness centru v ValMez daří snižovat v určitých měsících 

náklady i při zvýšeném počtu klientů? 

Ing. Halas – dle jejich slov optimalizovali provoz, sdílnější však k tomuto nebyli.  

Ing. Perutka – čím dofinancovávají ztrátu? 

Ing. Halas – případná ztráta je kryta z rozpočtu města 

Ing. Daniš – Proč je v analýze uváděna nízká návštěvnost?Projektovaná kapacita areálu je stanovena 

vyhláškou, ze kterých se poté projektují jednotlivé stavební objekty (šatny, toalety aj.) 

Ing. Blaško – v Bruntále vychází z reálných finančních toků – výdaje, příjmy, návštěvnost – mzdové 

výdaje se dají snižovat.  

Ing. Halas – financování – počítá se s několika zdroji – jedním z nich je dotace z ROPu. V původních 

propočtech se počítalo  s dotací ve výši 90 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo  ke snížení 

kofinancování státem o cca 7,5% a dále vývoji v kurzu CZK/EUR, je dotace z ROPu je sice aktuální, 

zástupciRegionální rady však doporučují uvažovat částku nižší (cca 80 mil. Kč) .Ing. Fomiczewová – 

poskytla finanční analýzu rozpočtu – zapojení dotace z ROPu, daru místní firmy, a dalších finančních 

údajů. Tyto propočty byly dále rozčleněny v závislosti na provozovateli – město nebo cizí subjekt – a 

dále dle možnosti odpočtu DPH na vstupu. Výrazně se snížila částka získaná prodejem městského 

bytového fondu. Původně deklarovaná částka ve výši 96 mil. Kč je naprosto nereálná. Prodeje bytů na 

Vrchlického a Klicperově sice byly realizovány, popř. běží, nicméně významná část prostředků byla 

již použita, část bude použita na splacení splatných závazků města (revolving KB, apod.) Dle 

aktuálních propočtů  chybí cca 135 milionů na dofinancování investice. Pokud město přijme úvěr 

v této výši, zůstane městu na investice a dofinancování dotačních akcí přibližně 10 mil. Kč, což je i 

trochu „nadsazená“ hodnota. Optimálnější by bylo na dofinancování ostatních akcí města 35-40 mil. 

Kč. 

Ing. Krátký – pokud město má financovat akci, rozhodně s podstatně nižším úvěrem, finance pak řešit 

prodejem majetku města. Na další jednání navrhuje zvážit možnost součinností s Českou Vsí, 

ponechat venkovní prostor v Jeseníku, který by se opravil, a rekonstrukci krytého bazénu v České Vsi. 

Ta má zpracovány i podklady. 

Ing. Halas – podklady od České Vsi máme, můžeme na další jednání tyto podklady (studii) zaslat. 

Jedná se však o studie, které nepovažuji za promyšlené. Realizací by došlo např. ke snížení počtu 

plaveckých drah na dvě, max. tři dráhy.  

Ing. Kalina – je dotace z ROPu nějak časově omezena? 

Ing. Halas – dotace je omezena, nicméně k vyhlášení výzvy by došlo až v okamžiku, kdy bude projekt 

připraven.  Pokud zastupitelstvo města rozhodne o nerealizaci RWC, je šance získat prostředky z ROP 

na podporu jiných projektů podporujících cestovní ruch na Jesenicku. Čas však bude omezený. Nutno 

konzultovat s RR. Ing. Halas – prodejem majetku města dle aktuální koncepce prodeje bytů je možno 

získat cca 30 – 40 mil. Kč 

Ing. Krátký – rezervu v prodeji městského majetku by neviděl v prodeji bytů, ale spíše v prodeji 

lesních pozemků a luk. 

Ing. Krátký – tak, jak je dnešní RWC naprojektováno, je projekt udržitelný a schopný si na sebe i 

samo vydělat. Záleží však na vedení provozu. 

Ing. Halas – v tom případě jepotřeba prověřit reálnost prodeje lesů a odhadnout možnou inkasovanou 

cenu. Ing. Fomiczewová – určité lesní pozemky jsou řešeny s Lesy ČR, probíhá jednání o směnách 

s cílem scelení, část lesních pozemků je i v lokalitě zvažovaného golfového hřiště 

Ing. Ježek – v tuto chvíli bychom se neměli bavit o určitých stavebních objektech, které by se mohly 

pozměnit - to by se mělo řešit až v momentě, kdy budeme rozhodnuti RWC stavět. Teď bychom se 

měli bavit o financích, finančních tocích, jestli je projekt finančně únosný 

Ing. Perutka – možná součinnost s Českou Vsí by řešil současně i s možností výrazné redukce RWC 

v Jeseníku. Česká Ves má značně omezené možnosti pro rozvoj – umístění koupaliště není vzhledné 

(blízká továrna), má omezené možnosti zvýšení kapacity parkování aj. 

Ing. Krátký – zásadně nesouhlasí, Česká Ves se může naprojektovat tak, aby se projekt mohl do 

stávajícího místa včlenit 

Ing. Blaško – jaká je tržní pozice koupaliště v České Vsi? Je možné přitáhnout těch 80 % návštěvníků, 

kteří jsou propočítáni pro Jeseník? 
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Ing. Ježek – v tuto chvíli si myslí, že je zbytečné řešit Českou Ves. Prozatím se musí zjistit, zda je 

Jeseník tuto investici schopný zrealizovat, pokud ne, až poté řešit Českou Ves. 

p. Dubský – pokud se podívám do tabulky s propočtem bilance RWC, kde je vidět, že dotace a dar 

poskytnutý nejmenovanou firmou tvoří polovinu potřebné částky, pokračoval bych dál. Osobně si 

myslím, že je vhodné „pomoci“ i místním podnikatelům a vytvořit projekt, který přiláká nové 

zákazníky, kteří svou kupní silou pomohou právě i místním podnikatelům 

Ing. Krátký – každý ve vlastní firmě má své vlastní závazky, za které je zodpovědný. Město má určité 

povinnosti, které musí vykonávat (oprava či budování veřejných komunikací, školství atd.). S vaším 

názorem zásadně nesouhlasím, nemůžete srovnávat podnikatele s městem. 

Ing. Vrbková – zásadně souhlasím s Ing. Krátkým, nemůžeme zastavit finance plynoucí do nutných 

výdajů města a město zadlužit. 

Ing. Fomiczewová- pokud budeme řešit redukovanou variantu, musíme v závislosti s možnou dotací, 

která činí 40 %, profinancovat cca 200 mil. 

Ing. Vrbková – je možná jiná varianta, když největší podíl financí vezme suterén?  

Ing. Daniš – vypustit výplavový bazén, tobogán, hřiště aj., které činí cca 30 mil. Tyto objekty jsou ale 

ty největší atrakce. 

Ing. Fomiczewová – pokud vezmeme úvěr do 50 milionů Kč, nezvýší se zadluženost města 

Ing. Perutka – před 3 roky, kdy byli osloveni podnikatelé s možnou spoluprací při realizaci tohoto 

projektu, nevyjadřovali souhlas. Teď je ale podle jeho názoru situace jiná (souvislosti s hospodářskou 

krizí, vysokou nezaměstnaností atd).  

Ing. Fomiczewová – dnes bychom se měli domluvit, zda budeme hledat možnost v redukované 

variantě?  

Ing. Vrbková – tato varianta by nebyla vhodná, protože bychom vystavěli něco, co nepřitáhne klienty 

a tím nevznikne požadovaná podpora cestovního ruchu. Mohlo by se však opravit stávající koupaliště 

a v prostoru se vytvoří nějaké atrakce. Nebo řešit jinou investiční akci, která ty potřené klienty 

přitáhne, zvlášť když je dle slov ROPu pro Jeseník částka držena. Do dalšího jednání výboru navrhuje 

najít i případnou další možnost na financování RWC než úvěr 

Ing. Fomiczewová – nebude se hledat možnost redukce projektu na 200 mil., ale hledat drobnější 

úspory (aby mohl být přijat nižší úvěr) a dále možné zdroje financování 

Ing. Ježek - je částka nutná na repasi kogenerace začleněna do předložených propočtů? 

Ing. Halas - není 

Ing. Fomiczewová – shrnutí dnešního jednání: neredukovat projekt, zachovat nejlépe celý, vycházet ze 

stávajícího projektu, zaměřit se na zjištění zdrojů pokrytí investičních nákladů a snížení úvěrového 

financování – prověřit možnost příjmů z prodejů, zapojení místních podnikatelů, dotace, drobné 

snížení nákladů bez redukce objektů 

 

Výbor pro strategický rozvoj nedoporučuje zásadní redukci projektu. 

 

Pro 11 proti 0 zdržel 0 

 

 

Výbor pro strategický rozvoj ukládá OSMI zpracovat materiál na zjištění pokrytí zdrojů investičních 

nákladů a snížení úvěrové potřeby z příjmů z prodejů, zapojení místních podnikatelů, dotací a 

snižování investičních nákladů bez zásadní redukce objemů projektu a předložit tento materiál na 

příští jednání výboru 

 

Pro 11 proti 0 zdržel 0 

 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v (19:15) 19:30 a poděkoval všem za účast. 

 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 31.1.2011 od 

17:00 hodin v zasedací místnosti na Radnici.  
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Zapsala: G. Harudová 

 

Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


