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Zápis č. 3 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 31.1.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Ing. Ponechalová, Ing. Perutka 
Omluveni: p. Dubský, p. Smrž 
Hosté: p. Chovanec, Ing. Daniš, Ing. Švub, Ing. Fomiczewová, Ing. Vinklerová, Mgr. 

Procházka, Ing.arch. Tempír, MUDr. Milota, Mgr. Fišerová, Chwistek, Ing. Marcinov, 
Ing. Cupal, p. Brnka, MUDr. Slavík, Ing. Peštuková, 

 
 
Výbor se sešel na svém 3. zasedání. Ing. Halas přivítal členy výboru a pozvané hosty, představil Ing. 
Arch. Tempíra a poté zahájil jednání. 
 
 

1) Prezentace o možnostech optimalizace projektu RWC – Ing. arch. Miloslav Tempír 

Ing.arch. Tempír – uvedl pár slov na představení své osoby a spolupráce s městem Jeseník. V pozdější 
době probíhala i spolupráce s firmou DIK na možnost projektování RWC v Jeseníku. Navíc 
spolupracoval i s městem Zábřeh na projektových pracích rekonstrukce bazénu (zkolaudováno v říjnu 
2010).  

K projektu RWC  má následující doporučení: 

 – při založení této stavby je velice blízko hladina podzemní vody, přičemž stavba nepracuje 
s vodostavebním betonem. V projektu je počítáno s tzv. „bílou vanou“, ale jedná se spíše o 
železobetonovou konstrukci, dále se nepíše o tlakové izolaci. Jelikož vodní hladina velice kolísá, 
pravděpodobně dojde ke zvýšení nákladů na stavbu. Založení stavby doporučuje co nejvýše, mělo by 
dojít ke snížení suterénního prostoru, což by však mělo vliv na řešení strojovny, vzduchotechniky, 
kotelny a řešení akumulačních jímek a bazénových vod. Navrhoval by, aby byl suterén obsazen jenom 
strojní částí technologie bazénových vod bez vzduchotechniky a vytápění, které by měly zůstat nad 
terénem.  

- kogenerační jednotky – při výrobě elektrické energie pomocí plynu je výrobní cena za kWh vyšší, 
proto v tomto nevidí efekt, vhodné spíše na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu než její prodej. 
Zábřeh řešil náklady na elektrickou energii výstavbou vlastní trafostanice.  

- finanční analýza – dle jeho názoru není možné, aby RWC navštívilo tisíc návštěvníků za den. Jeseník 
má zhruba spádovou oblast 30.000 návštěvníků, tedy obdobně jako Zábřeh, což vychází na cca 100-
120 tisíc návštěvníků za rok. Dle objemu obestavěného prostoru a porovnání se zábřežskými údaji 
nákladovosti vychází ročně za energie cca 9,5 mil. Kč, mzdy a režie cca 6,5 mil. Kč, celkem tedy cca 
16 mil Kč na provozování wellness centra v takovém stavu, v jakém je naprojektován. Na druhou 
stranu u tržeb (opět vycházející z údajů Zábřehu), kdy nebude mít Jeseník venkovní koupaliště a 
k dispozici bude pouze vnitřní krytý bazén, vychází při 60 tisících návštěvníků roční dotace 3,8 mil 
Kč, při využívání venkovních bazénů (dalších přibližně 60 tisíc návštěvníků za rok) už dotace činí jen 
necelý milion korun (při vstupném 50 Kč za osobu). Ekonomiku bazénu dělá dle zkušeností až to 
samotné venkovní koupaliště.  

Zábřežský bazén je založen, co se týká stránky vytápění, na principu využívání solárních kolektorů 
(výkon 80 kW). Toto bylo dimenzováno především na provoz venkovního bazénu (přihřívání vody 
s cílem prodloužení letního provozu). Druhou tepelným zdrojem jsou tepelná čerpadla vzduch-voda (6 
ks o celkovém výkonu 170 kW), které pracují až do cca -15 oC. Teprve poté, co tepelné čerpadlo 
nestíhá ohřívat vodu, nastupuje plynová kotelna (6 kotlů po 95 kW). Největší spotřeba elektřiny tak 
jde do vzduchotechniky (70 %), zbytek čerpadla v rámci bazénové technologie a svícení.  
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Ing. Halas – na příští setkání požádal Ing. Daniše o vysvětlující informace – zpětná vazba o 
informacích, které na jednání prezentoval Ing. arch. Tempír.  

Ing. Kalina – jaká je vybavenost bazénu v Zábřehu? 

Ing. arch. Tempír – 25 m nerezový kondiční bazén, hloubka se od Jeseníku liší (1,10 až 1,60 m), 
mokrá pára je součástí vstupného (cca 16-18 lidí), whirpool (8-10 lidí), vstupné cca 50 Kč/hod, sauna 
pro cca 20 lidí s ochlazovacím bazénkem za cca 100 Kč/2 hod. Venkovní provoz se v Zábřehu zatím 
nerealizoval, je součástí 2. etapy. 

Ing. Vrbková – jaká byla investice? 

Ing. arch. Tempír – 110 milionů Kč bez DPH, polovina částky činila rekonstrukce stavby, druhou 
polovinu přístavba 

Ing. Blaško – kolik mají v Zábřehu v současnosti koupacích dnů? 

Ing. arch. Tempír – dříve činily dva měsíce, při přihřívání vody by se doba prodloužila na cca 4 
měsíce 

Ing. Ponechalová – jaký je kubíkový rozdíl mezi Jeseníkem a Zábřehem? 

Ing. arch. Tempír – Jeseník má trojnásobek obestavěného prostoru 

Ing. Kalina – objem s wellnesem? 

Ing. arch. Tempír – wellness cca 6 tisíc kubíků 

Ing. Perutka – jaká byla rozpočtová cena, jaká byla nakonec vysoutěžená? 

Ing. arch. Tempír – externí firma dělala výběrové řízení, 6 firem předložilo nabídku, cena kolem 160-
165 milionů bez DPH (vč. 2. etapy). Tendrová cena se zvyšovala vícepracemi a méněpracemi v rámci 
výstavby při zakládání stavby. 

Ing. Vrbková – jaké je v objektu krytého bazénu v Zábřehu zajištěn potravinový provoz, občerstvení? 

Ing. arch. Tempír – k dispozici je malé bistro, provozovatelé hranického bazénu nedoporučují 
„mokrou nohu“ stavět, bylo to nefunkční a provoz musel být uzavřen. 

Ing. Halas poděkoval za účast Ing. arch. Tempíra na jednání, ten odešel v 17:37 hod. 
 
Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 

 
2) Možnosti úspor investičních nákladů stávající varianty RWC – Ing. Jiří Daniš 

Ing. Halas – na předchozích jednáních výboru se mluvilo o možných úsporách na samotné investici, 
k tomuto předal slovo Ing. Danišovi. 

p. Chovanec – částky v předložených tabulkách jsou stanoveny odhadem dle rozpočtu a zvyklostí, 
které by mohly alespoň přibližně korespondovat se skutečnými. Změny, resp. snížení položek jsou 
v souladu s požadavkem ponechání vybavení projektu týkající se atrakcí, zajímavostí pro samotného 
návštěvníka. Navržené stavební objekty jsou prozatím bez zásahů, v průběhu výstavby může dojít ke 
snížení jejich finanční náročnosti. Inženýrské objekty navržené k vypuštění z realizace – průplavový 
bazén z hlavní budovy do venkovních prostor (v Bruntále nerealizován, ve Valašském Meziříčí 
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problémy při provozu), dále objekty týkající se komunikací, hřiště a gastroprovozu, teoreticky jde i 
zasáhnout do interiéru. 

17:40 – dorazila Ing. Fomiczewová, Ing. Marcinov, Mgr. Procházka, p. Brnka 

 

Ing. Daniš – je na zvážení, jestli tento návrh bude nebo nebude na úkor snížení atraktivnosti. Osvětlení 
samotného areálu koupaliště - pokud nebude výplavový bazén, není potřeba nasvětlení venkovní 
architektury a sadových úprav. Venkovní výplavový bazén – vypuštění je na zvážení, na druhou stranu 
venkovní výplavový bazén je energeticky nejnáročnější objekt na provoz. Dále úspora při realizaci 
parkoviště a úpravy komunikace Dukelská – navržen nový chodník u stávajícího parkoviště u 
koupaliště, zúžení celé komunikace Dukelská, vytvoření nového parkoviště v místě stání cirkusu a 
vytvoření parkoviště pro autobusy u přilehlé komunikace. Je na zvážení, pokud při spuštění provozu 
nebudou tyto stavební objekty chybět. Sportovní hřiště – jedno se může zrušit. Gastroprovoz – dají se 
vypustit určité technologie. Bazénová technologie – vypuštění čistící technologie k výplavovému 
bazénu a zrušení jednoho tobogánu. 

p. Chovanec – určité objekty navrhované na vypuštění z realizace by se nakonec vypustit ani nemusely 
(např. parkoviště, je nutné prověřit stav ke kolaudaci stavby), další úspora by mohla být v interiéru, 
výše však zatím nelze stanovit.  Větší částky, než u výše uváděných objektů, by nebylo moc rozumné 
korigovat, narušila by se tím atraktivnost, provoz, změnou projektu by se musela provést změna 
územního rozhodnutí. Eventuelně by se tak mohlo počítat s úsporou cca 20-25 milionů Kč. Dalším 
tématem bude řešení kogenerace, má návaznost na zvolený způsob vytápění objektu, zatím máme 
jenom rozpracované údaje, doporučuje nechat na dalších jednáních výboru. 

MUDr. Slavík – pokud bude nějaký klient chtít navštívit nějaké wellness centrum, bude podle ceny 
vstupného vybírat to nejvíce vybavené centrum. 
 

Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 
 
3) Informace o návštěvě Asociace bazénů a saun 

Ing. Halas – na základě podnětu zastupitelky Ing. Jedličkové proběhlo jednání s místopředsedou 
představenstva Ing. Jiřím Koubou ze společnost ABAS ČR. Názor ABASu je srovnatelný s pohledem 
Ing. arch. Šamalíka, ABAS ČR se účastnila výběrového řízení na posouzení projektu RWC (dle jejich 
názoru záměrně nastavených kritérií nakonec bylo vyloučeno), asociace nabízí aktivní pomoc při 
získávání ekonomických podkladů již fungujících provozů, v případě zásadních úprav stávající 
projektu možné konzultace se členy ABAS ČR. Řešena i problematika klasických letních provozů, 
tedy zachování letního venkovního koupaliště.  V závislosti na umístění objektu a dle počtu koupacích 
dní by se měla brát v potaz i určitá ekonomická stránka provozu (Luhačovice). 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere poskytnuté informace na vědomí. 

 

 
4) Možnosti financování RWC z pohledu Komerční banky a.s. 

Ing. Halas – proběhlo jednání s vedoucí oddělení municipalit a financování veřejného sektoru Ing. 
Botková (KB, a.s.), toto oddělení má zkušenosti s financováním větších měst než je Jeseník. Byly jim 
zaslány informace o jesenickém RWC, při hodnocení záměru se nejvíce opírali o studii z 10/2010, dle 
jejich zkušeností činí obvyklé investiční náklady na obdobná zařízení v trochu větších městech cca 
150-220 mil. Kč, reálná ztráta provozu pak cca 5-11 mil. Kč. U projektů, které financují, samozřejmě 
požadují předkládání výsledků hospodaření. Po vyhodnocení předložených podkladů týkajících se 
RWC (poskytnuto CD v rozsahu informací pro členy Výboru) předpokládají ztrátu Jeseníku cca 8 mil. 
Kč. Pro detailnější informace je nutné předložit aktualizovanou studii (návštěvnost, rozsah, 
financování). V současnosti je reálné požadovat úvěr v rozsahu cca 20-30 mil. Kč. KB nevyloučila 
možnost poskytnutí i vyššího úvěru, ale pak by se mělo uvažovat i o konsolidaci stávajících úvěrových 
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obchodů, případně posunutí termínů splatnosti úvěru atd. To však v konečném důsledku zvyšuje 
úrokové náklady. Ing. Botková se v průběhu jednání dotázala na přínos investičních akcí „Hotel 
Slovan“ a „Obchodní centrum“. Upozornila na nutnost dlouhodobého pohledu investora – finanční 
přínos v horizontu 5-10 let od realizace vs. provozní náklady investice. 

Ing. Blaško – ve studii jsou uváděny hodnoty reálné, tedy ne optimistické ani pesimistické. Provozní 
výdaje dle Bazénservisu vycházejí cca 26 mil. bez DPH (mzdové výdaje dosti vysoké), ztráta tedy činí 
přibližně 4 miliony Kč 

Ing. Halas – Komerční banka měla k dispozici i podklady k wellness centru v Bruntále a stejně jako 
Česká spořitelna tento projekt odmítli financovat. 

Ing. Krátký – požádal Ing. Vinklerovou o informace týkající se výnosů a splácení bankovního úvěru 
na výstavbu Alkronu a Slovanu 

Ing. Vinklerová – obchodní centrum otevřeno 1.6.2007, nájemce hotelu Slovan Priessnitzovy léčebné 
lázně skončily v květnu 2010 – dle podmínek nájemní smlouvy měly vzrůstající nájemné, v roce 2010 
však bylo nájemné dle jejich slov neúnosné a provoz ztrátový, proto se lázně rozhodly ukončit nájem. 
Poté byla vyhlášena nová soutěž, kdy se přihlásil jediný zájemce. Navíc i současní nájemci obou 
objektů tvrdí, že výše nájemného je pro ně taktéž neúnosné. Splátka úvěru přijatého na výstavbu 
objektu Slovanu ve výši 30 mil. je cca 2,4 mil. Kč. 

Ing. Krátký – celkový nájem přes 9 mil., splátky úvěru jsou v přibližně stejné výši, v případě uzavření 
nové nájemní smlouvy však už tento příjem nemusí pokrýt splátky úvěru. Problém s pronájmem 
objektu může být i v tom, že v současné době ani nikdy dříve nebyla zveřejněna žádná propagace 
hotelu Slovan. 

Ing. Blaško – projekt byl dle studie proveditelnosti psaný na hotel pro hotelový řetězec, navíc 
s přilehlým centrem služeb. Dnes je všechno jinak. 

Ing. Perutka – pokud si pořídím nějakou nemovitost a výnos z pronájmu mi víceméně kryje splátky 
úvěru, to přece není špatné.  

Ing. Halas – příjem za pronájem nemovitosti ale nevytváří zdroje na budoucí rekonstrukci. 

Mgr. Procházka – v objektech nemohou být nabízeny některé služby (únosnost, chybějící wellness), 
tedy určité trendy, které čtyřhvězdičkový hotel má mít. Proto je stav pronájmu takový, jaký dnes je. 
Dále se vrátil k finančním propočtům (zjednodušená modelace financování wellness) z minulého 
jednání. Doporučil by na další jednání výboru zpracovat více modelů financování – víceméně přesné 
rozložení částek dle jednotlivých let. 

Ing. Halas – do příštího jednání připravíme detailnější informace 

Ing. Ježek – nemůžeme počítat s tím, že jiné úvěry než na RWC nebudou přijaty. Při každé větší či 
menší investici bude potřeba přijetí nového úvěru. 

Ing. Krátký – uvažování o finančním stavu města by se mělo zaměřit i dále (např. zateplení škol 
přinese úsporu v nákladech na provoz, akce projekčně připraveny k realizaci i k možnému podání 
žádosti o dotaci) 
 
Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 

 
5) Zpráva o hospodaření na lesním majetku Města Jeseník k 1.1.2011 

Ing. Halas – na předchozím jednání výboru padl dotaz na ověření možnost obchodovatelnosti 
městského majetku (lesy, pozemky, budovy). Městské lesy – v současnosti probíhají jednání s Lesy 
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ČR o scelení lesů, protože Město Jeseník nevlastní žádný kompaktní celek, ale různá větší či menší 
zalesněná území.  
Ing. Kurečka (odborný lesní hospodář), se kterým se konzultovala možnost prodeje těchto pozemků, 
prodej nedoporučuje, a to především z důvodu toho, že lesy nejsou scelené, takže případná cena bude 
právě tuto skutečnost odrážet.  
Lokality na Křížáku a Bobrovníku není vhodné prodávat, jelikož se plánují na těchto plochách další 
záměry. 
 
Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 

 

6) Model provozování RWC z pohledu DPH dle stanoviska FÚ Jeseník 

Ing. Halas – proběhly konzultace s Ing. O. Polákem (FÚ), z toho důvodu, že někteří investoři 
realizovali investici wellness s DPH, jiní bez DPH. Nebylo zcela jasné, zda máme uvažovat o 
nákladech na realizaci výstavby RWC s možností odpočtu DPH nebo bez odpočtu. Předchozí vedení 
města tuto situaci patrně neřešilo. Nebyl rovněž promyšlen model provozování RWC, což je podstatné 
nejen ve vztahu k DPH. V odpovědi Ing. Poláka, za jakých podmínek by město mohlo počítat 
s odpočtem – RWC musí provozovat společnost buď Technické služby Jeseník, popř. jiná společnost 
100% vlastněná městem; v nájemní smlouvě musí být výslovně uvedeno, že nebude docházet 
k podnájmům; cena za pronájem musí být dle zákona o DPH cenou obvyklou zjištěnou dle zákona o 
oceňování majetku (žádná symbolická koruna). Problematika by se však měla dále detailněji 
analyzovat s daňovým poradcem. 

p. Chovanec – při výše uvedeném modelu by v případě vstupného do zařízení toto bylo zatíženo DPH, 
což by pro konečného spotřebitele bylo trochu negativní – zdražení ceny vstupného. Výše DPH se 
navíc může pohybovat v závislosti na změnách sazby. 

Ing. Ježek – restaurace by taky nemohla být pronajata? To bude muset provozovat také společnost 
100% vlastněná městem? 

Ing. Halas – pokud pronajmeme určitou část objektu (v % na celku), bude významně krácen i 
nadměrný odpočet při realizaci díla. 

Ing. Perutka – jakou cestou šla jiná zařízení? 

Ing. Halas – Bruntál DPH uznatelný náklad (neuplatňovali odpočet), ve Valašské Meziříčí uplatňovali 
odpočet (20 % DPH stavba, 10 % DPH vstupné). Po konzultacích s FÚ zpracovali takovou variantu 
odpočtu DPH, aby dopad na návštěvníky byl co nejmenší. 
 
Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 
 
7) Revize majetku města jako potencionálního zdroje financování RWC 

Ing. Halas – předal slovo Ing. Vinklerové, která zpracovala odhad majetku města – byty, bytové domy 
a další majetek a jejich možný výnos při prodeji. Ceny jsou pouze orientační, ale pro základní 
představu postačující. 

Ing. Vinklerová – byty a bytové domy, které jsou v současné době vhodné k prodeji, dále budovy 
v současnosti pronajaté pro školské a sociální účely, pozemky určené k výstavbě RD, zemědělské 
pozemky a zahrádky – celkově činí odhad a případný příjem ve výši 178 mil. Kč. Další majetek, kde 
ještě není dořešen budoucí záměr (pozemky pro výstavbu RD, Alkron, Slovan aj.), je prozatím bez 
odhadu možného příjmu. 
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Ing. Ježek – lze zapracovat orientačně doplňující informace k majetku, u kterého reálně uvažujeme o 
prodeji a naopak, co prodejem ztratíme (např. výnos z pronájmu atd.)? 

Ing. Vinklerová – nelze odhadnout, co se skutečně prodá – slabá kupní síla, stopnutí prodeje 
zastupitelstvem atd. 

MUDr. Milota – než prodat majetek za nízkou cenu, nelze tedy naopak zvýšit cenu za pronájem? 

Ing. Halas – celá předkládaná revize majetku měla odhadnout reálnost získání finančních prostředků 
v krátkém období 

p. Chwistek – pokud potřebujeme peníze rychle, budeme muset prodat za tu nejvyšší cenu, která bude 
nabídnuta v té dané chvíli. Ale prodávat majetek v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí hodně 
nízké, o tom by se mělo diskutovat. 

Ing. Perutka – vůle zastupitelstva bylo neprodávat určité nemovitosti v době, kdy jsou ceny hodně 
nízké. Podmínkou výstavby wellness centra je financování dodavatelským úvěrem, takže nemusíme 
uvažovat o prodeji majetku za každou cenu. 

Ing. Halas – problém by mohl nastat při jednání s bankou na poskytnutí úvěru na dofinancování akce, 
ta v okamžiku schvalování úvěru bude požadovat podklady o zajištění vlastních zdrojů. V tu chvíli je 
třeba předložit smlouvy, nikoliv záměr prodeje.  
 
Výbor pro strategický rozvoj bere poskytnuté informace na vědomí. 

 

Ing. Cupal opustil jednání – 18:19 

 
 
8) Analýza rozdílů v návrzích financování RWC (podnět Ing. Pavla Perutky) 

Ing. Halas – uvedl informace, proč jsou rozdílná čísla v návrzích financování RWC v materiálu 
předkládanému do orgánů města a teď. V rámcovém návrhu financování RWC Jeseník předkládaném 
na jednání RM byly uváděny předpokládané částky za dotaci, projektovou přípravu a vlastní příjmy 
z prodeje bytových jednotek (309 bytových jednotek). Dle koncepce prodeje nemovitostí se při prodeji 
panelových bytových domů 2009-2012 mělo utržit cca 104 mil. Kč. V dnešní době musíme počítat 
s tím, že to, co se utržilo na ul. Vrchlického a ul. Tyršova, se začlenilo do rozpočtu roku 2010 
(Ing. Cupal, který by mohl okolnosti vysvětlit, již bohužel jednání opustil). Další prodeje bytových 
domů probíhají, nebo naopak určité bytové domy nejsou oceněny a prodej tak stojí.  Pokud se dále 
zrevidují kapitálové příjmy a kapitálové výdaje rozpočtu roku 2010, je zde patrné, že město investičně 
více zaplatilo, než byl samotný příjem finančních prostředků. P. Brnka následně požadoval 
podrobnější informace o příjmech a výdajích roku 2010 a rozpočtu roku 2011 – splátky úroků a úvěrů, 
příjmy za prodej panelových domů atd. 

p. Chovanec – poskytl podrobnější informace k plánovanému financování RWC pomocí 
dodavatelského úvěru – smluvní podmínky nastaveny tak, že zhotovitel bude fakturovat klasickým 
způsobem, splatnost faktur však není dána konkrétním datem, ale až po 30 dnech jednoměsíčního 
úspěšného zkušebního provozu. Splátka faktur za celé dílo je až po realizaci dané stavby. Ta je 
plánována přibližně na 2 roky vč. dalších přípravných prací. 

Ing. Fomiczewová – takže si musíme 2 roky „předspořit“ a to znamená, že nebudeme moct dva roky 
nic financovat. Nebo si budeme muset vzít úvěr 

Ing. Perutka – za jakou přibližnou úrokovou míru můžeme získat úvěr? 

Ing. Halas – záleží na variantě, při pohyblivé možná 1,9 % p.a. 
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Ing. Perutka – pokud nebudeme počítat s tím, že financovat stavbu bude prozatím zhotovitel, který si 
peníze od banky půjčí za vyšší úrokovou sazbu, než může úvěr získat město, je možné, že rozdíl 
v úrocích bude tvořit tu částku, která nám bude scházet. Takto by měla být zpracována varianta 
financování. 

Ing. Ponechalová – na další jednání zpracovat i variantu s DPH – odpočet, bez odpočtu  

Ing. Krátký – při redukci stavebních objektů dále navrhuje najít možnost ponechání venkovního 
bazénu – venkovní část s odděleným přístupem 

MUDr. Milota – vyčíslit i další možnosti investic (majetku města), kde je počítáno v dohledné době 
s financováním – nepředvídatelné výdaje, opravy, rekonstrukce 

MUDr. Slavík – jaká je záruka lhůta díla? 

p. Chovanec – záruka byla součástí hodnocení nabídky, na další jednání připravíme materiál  

Ing. Krátký – jakým majetkem tedy budeme ručit bance? 

Ing. Blaško – uvažujeme jenom o investičních nákladech, ale ne o odvozených příjmech. Výstavbou 
vznikne atrakce, která přiláká další návštěvníky, kteří ve městě vydají finance a tím podpoří místní 
podnikatele. 

Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 

 
9) Připravované investiční akce Města Jeseník 

 Opravy komunikací – Husova a Mahenova 

 Multifunkční sportovní areál při ZŠ Nábřežní 

Ing. Halas – stručné informace o připravovaných investičních akcích. Na dnešní RM schvalován 
rozpočet, společnost CAMPA - NET a.s. přislíbila městu další finanční prostředky – část prostředků 
použita na opravu MŠ Jiráskova, větší část na opravu sportovního areálu na ZŠ Nábřežní, zbývající 
prostředky na opravy komunikací, pravděpodobně Mahenova a Husova. 

Ing. Krátký – navrhuje i zpracování ul. Nerudova – konec komunikace po les 

p. Chovanec – větší část komunikace Nerudova se v roce 2010 opravovala 

 Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník 
 

Ing. Halas – město Jeseník se rozhodlo v tomto roce podat žádost na SFDI na vybudování cyklostezky, 
původní záměr byl vybudovat stezku od Bobrovníku až po kamenný most na Tyršově ulici, původně 
kalkulováno za tento záměr cca 20 mil. Kč vč. DPH, finální rozpočet nakonec na částku 38 mil. vč. 
DPH. Po konzultaci se SFDI bude projekt rozetapován, první etapa zahrnuje úsek od Bobrovníku přes 
Zónu Za Podjezdem po garáže u Moravolenu – náklady cca 15-16 mil. vč. DPH. V případě poskytnutí 
dotace a dalších vlivů by tato etapa mohla být do konce tohoto roku zrealizována. Tento úsek byl 
vybrán z toho důvodu, že na základě informací ze SFDI jsou podporovány především projekty 
zvyšující bezpečnost. 
 
Jednání opustil p. Chwistek, MUDr. Milota – 19:16 

 
Ing. Perutka – proč se cena mezi prvotním odhadem a konečnou projektovanou tak liší? Není projekt 
technicky naddimenzovaný? 
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Chovanec – první etapa je nejdražší částí celého projektu 

Ing. Perutka – nestavíme nějakou nadstandardní investici? 

Chovanec – jedná se o smíšenou cyklostezku i s možností pohybu chodců, navíc je obousměrná 

Ing. Kalina – na příští jednání požaduje podrobnější informace o cyklostezce 

 Infrastruktura Zóna Za Podjezdem – vnitřní komunikace, odvodnění a veřejné 
osvětlení 

Ing. Halas – v současnosti probíhá prodej pozemků a hal, musí se dořešit další stavební objekty 
(vnitřní komunikace, odvodnění a veřejné osvětlení). Bude se žádat o dotaci na MMR. 

 
 Oprava střešní krytiny objektu Radnice 

Ing. Halas – střecha je v současné době ve velmi nevyhovujícím stavu, při větším větru padá krytina 
na zem. Bude podána žádost o dotaci. 

Ing. Krátký – od 90. let byla tato střecha třikrát měněna 

Ing. Perutka – na břidlicovou krytinu bývá poskytovaná 5 let záruka na práci, na materiál 20-30 let. 
Proč neuplatňujeme reklamaci na zhotovitele díla? 

p. Chovanec – v současnosti firma neexistuje 

Ing. Perutka – může se uplatnit reklamace u dodavatele té břidlice 

p. Chovanec – nemusí být špatná kvalita břidlice, ale špatná kvalita provedené práce 

 
 Golfové hřiště (záměr společnosti ALBA FACTOR, s.r.o.) 

Ing. Halas – nejedná se o záměr samotného města, jedná se o záměr výstavby golfového hřiště 
v prostoru Za Podjezdem a dále. Budou rozeslány podrobnější informace – záměr společnosti se 
stručnou charakteristikou. Jeseník si nechal zpracovat právní rozbor předložené nájemní smlouvy na 
předmětné pozemky ve vlastnictví města, toto bude předloženo na další jednání. Smlouva je o 
dlouhodobém pronájmu předmětných pozemků s firmou, která chce golfové hřiště realizovat. 

Ing. Kalina – v tomto území ÚP umožňuje výstavbu sportoviště, vytipovány pozemky v Lipové – 
lázních, v Jeseníku a v České Vsi. Plocha v Jeseníku se zdá jako nejvýhodnější. První etapa projektu 
počítá s devítijamkovým hřištěm. Pozemky zůstanou v majetku města. 

Ing. Halas – pozemky v současnosti využívají běžkaři, v případné spolupráci s danou firmou je 
počítáno i s tímto využíváním. 

Ing. Kalina – standardem je 18-ti jamkové hřiště, pro druhou etapu vytipována další lokalita, počítá se 
s rozšířením i na pozemky, které dle ÚP nejsou k tomuto vymezeny – může proběhnout změna ÚP  

Ing. Perutka – ze strany města není určitá „vstřícnost“ v aktivním přístupu ve věci zřízení golfového 
hřiště v Jeseníku. Navrhuje, aby výbor zformuloval určité usnesení, kdy by byl získán příslib města. 
Mělo by se zjistit, jestli takovouto aktivitu v tomto území, který je v souladu s ÚP, chceme, či 
nechceme. 

Ing. Halas – z pohledu prodejnosti, tato lokalita je dle vyjádření Ing. Kurečky hůře prodejnou, a to 
vzhledem k charakteru porostu (náletové dřeviny).  
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Výbor pro strategický rozvoj bere předložené informace na vědomí. 

 

 
10) Různé, diskuze 

Ing. Perutka – měla by proběhnout veřejné diskuze v kině na téma wellness centrum. O co se jedná? 
Co a kdo bude prezentovat jaké a čí názory na wellness centrum v Jeseníku? Tento výbor prozatím 
nepřijal žádné usnesení, vyjma toho, že stavba wellness centrum nebude „ořezána“. 

Ing. Fomiczewová – veřejnosti by se stručně měly sdělit informace, jaký byl původní projekt, jaká nad 
ním probíhala diskuze, o současném stavu. Do 14. února má výbor úkol dát své stanovisko k wellnesu, 
jakým směrem investice půjde. 

Ing. Krátký – dnes mělo být řečeno i to, proč je dotačně z ROPu v cestovním podporován jenom 
mikroregion Jesenicko. Pokud se welness nebude realizovat, zůstanou finance výhradně 
v mikroregionu Jesenicko na projekty podporující rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku. 
 
 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:50 a poděkoval všem za účast. 
 

 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 14.2.2011 od 

17:00 hodin v zasedací místnosti na Radnici.  

 
 
 
Zapsala: Bc. Gabriela Harudová 
 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


