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Zápis č. 9 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 9.5.2011 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, p. Dubský, Ing. Perutka, Ing. Ponechalová, Ing. 

Blaško, p. Smrž 
Omluveni: Ing. Ježek, Ing. Krátký, p. Jedlička 
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj,  
 
 
Výbor se sešel na svém 9. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté 
zahájil jednání.  
 
 

1) Regionální wellness centrum (informace o zadávací dokumentaci, harmonogram) 

Ing. Halas poskytl základní informace o současném stavu investice dle zpracovaného harmonogramu 
(zaslány zadávací podmínky pro zpracování ideového návrhu RWC, finální znění studie bude 
předložena ke schválení orgánům města). Dále informoval o proběhlé schůzce se zástupci Úřadu 
regionální rady v Olomouci. Termín vyhlášení výzvy se bude odvíjet od stavu připravenosti investice. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí. 

2) Tepelné hospodářství 

Ing. Halas – stanovit kroky s ohledem na vyřešení problematiky tepelného hospodářství v návaznosti 
na sdělení Technických služeb města Jeseník – navrhuje uskutečnit jednání s odbornou veřejností na 
příštím výboru nebo získat nějaké odborné stanovisko k této problematice. Stávající smlouvy mají 
roční výpovědní lhůtu. 

Ing. Cabadaj – uvažuje se o vypovězení stávajících smluv, které byly uzavřeny přibližně před 10 lety. 
V orgánech města byla projednávána žádost Stavebního bytového družstva o odpojení od centrálního 
vytápění. V současné době město Jeseník nemá žádný vliv na stanovení ceny za teplo, navíc není 
možné zakázat odpojení domácností od centrálních kotelen. 

Ing. Vrbková – jaká je možnost využívání alternativních zdrojů tepla (ČOV aj.)? 

Ing. Cabadaj – toto je problematické, nebylo dosaženo určitých parametrů, spalovna se na tomto 
území nepřipouští. 

Ing. Halas – model zajišťování tepelného hospodářství, kdy město centrální výtopny vlastní a existuje 
nájemní smlouva, podle které další subjekt tepelné hospodářství provozuje, je prozatím 
nejoptimálnější s ohledem na výši ceny za teplo pro domácnosti. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere informace na vědomí.  

3) Aktualizace koncepce prodeje nemovitostí – bytových domů ve vlastnictví města Jeseníku na 
období 2009-2012 – nové informace 

Ing. Halas – RM doporučilo ZM schválit variantu cenotvorby prostřednictvím znaleckého ocenění 
(stanovena cena obvyklá). Cena bude ovlivněna stavem budovy, jejím stářím, bude brán ohled na 
přítomnost nájemníka aj. Proč nejít tržním oceněním? – pokud existuje nájemní smlouva, sníží se 
hodnota nemovitosti o 40 až 50 %. 
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p. Dubský – třetí osoba bude vyloučena? 

Ing. Cabadaj – v prvním kole bude třetí osoba vyloučena, v případě nezájmu občanů o prodej 
proběhne druhé kolo už s přítomností třetí osoby. 

Dále proběhla obsáhlá diskuze k prodeji nemovitostí dle pravidel minulých a současných a cena 
prodávaných nemovitostí 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere předložené informace na vědomí 

4) Petice obyvatel ve věci nesouhlasu s chystanou výstavbou nového přemostění řeky Bělé 
z ulice Svobodova do Smetanových sadů – nové informace 

Ing. Halas – je zpracovávána PD pro územní řízení, majitelé bytových domů v dané lokalitě 
nesouhlasí s realizací lávky. Problematika řešena i v dopravní komisi, odkud nebylo přijato žádné 
usnesení (pro ani proti nebyla nadpoloviční většina). ZM bude rozhodovat o dalším stavu investice – 
zda realizovat či nikoli. Jedná se o stavbu, která zlepší komfortní přístup z centra města do 
Smetanových sadů (v blízkosti školka, centrum města, zrekonstruovaný parčík u Vodní tvrze aj.) 

Ing. Perutka – na předchozím jednání představil Ing. Krátký studii na propojení centra s parkem 
pomocí lanovky, která by byla poháněna vodní energií. Pokud by se zrealizovalo toto, vyřešily by se 
z větší částí důvody uváděné v petici občanů. S ohledem na stav průchodnosti této lokality (nedaleko 
několik přechodů pro chodce) by neřešil přerušení komunikace dalším přechodem a ostrůvkem. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru stavebního 

úřadu, majetku a investic nepokračovat v realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení na 

výstavbu přemostění řeky Bělé z ulice Svobodova do Smetanových sadů. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
5) Různé, diskuze 

 Sportovní hala 

Ing. Halas – proběhla jednání s Campa Net, kompletní rekonstrukce za cca 50-70 mil. Kč se realizovat 
nebude, uvažuje se spíše o částečné rekonstrukci. 

 Cyklostezka 

p. Chovanec – město Jeseník získalo dotaci ze SFDI na první etapu – od Bobrovníku k bikrosové 
dráze u Zóny Za Podjezdem, bude zrušeno nebezpečné místo (sjezd k pile). Na další etapu byla 
podána žádost do ROPu (od bikrosové dráhy dále k centru města po lávku na ul. Lipovská). Na 
centrální adrese zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele. Další etapa se projektuje, bude v případě 
neúspěchu poskytnutí dotace z ROP podána na SFDI. V rozpočtu města jsou finance na realizaci 
(vlastní dofinancování) schváleny. 

Ing. Perutka – v jakém stavu je prodloužení cyklostezky až směrem k Polsku, jak bylo dříve 
plánováno? 

p. Chovanec – PD pro ÚR je nachystáno (zadavatelem mikroregion), trasa vede přes parčík na ul. 
Vodní podél řeky, dále kolem bývalé pekárny a ZUŠ směrem na O. Březiny – problematické 
majetkové vypořádání. Pokud se toto vyřeší, může se projektovat další úsek. 

Ing. Perutka – v jakém stavu je kolaudace zóny za podjezdem a otevření této stavby? Alespoň pro 
zkušební provoz? 
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Ing. Cabadaj – kruhový objezd a parkoviště zkolaudovány, v současné době jsou závady, které brání 
užívání, ale ne zkolaudování, ale i přesto krajský úřad vydal zamítavé stanovisko. V současné době 
probíhají intenzívní jednání s krajským úřadem. 

Ing. Perutka – vznesl dotaz na realizaci chodníků v průmyslové zóně, zda je nutné tyto realizovat? 
Počet lidí, kteří budou tyto chodníky využívat, bude minimální z důvodu odlehlosti místa. 

p. Chovanec – dotace byla poskytnuta i na realizaci chodníků, v případě, že by se nerealizovaly, byla 
by krácena dotace. Projektová dokumentace byla zpracována včetně chodníků a takto byla podána 
žádost o dotaci. Kdyby se přepracovala projektová dokumentace na verzi bez chodníků, dotace by 
nebyla poskytnuta z důvodu posunutí termínu zpracování díla. 

 Směna pozemku p.č. 1546/1 za p.č. 1546/2 na ul. Kalvodova 

Ing. Cabadaj – na OM přijata žádost o směnu pozemku, kdy by si žadatel chtěl podél komunikace 
vybudovat oplocení a tento pozemek hospodářsky využívat. Předmětný pozemek je problematický 
z hlediska zimní údržby, se směnou proto souhlasí i správce komunikací TSJ. 

Ing. Vrbková – navrhuje oslovit majitele nemovitostí v dané lokalitě, dále by nabídla ke směně i 
pozemky p.č. 1587 a 1588/4 (tyto pozemky by zůstaly mezi pozemky ve vlastnictví cizích subjektů a 
nebyl by k nim přístup). Pokud by s tímto nesouhlasil, směna by neproběhla.  

Ing. Perutka – souhlasí s rozšířením předmětu směny o pozemky p.č. 1587 a p.č. 1588/4 s tím, že u 
p.č. 1546/1 by měla být zachována určitá šíře, aby při výstavbě oplocení žadatelem bylo umožněno 
shrnutí sněhu při provádění zimní údržby ze svahu k plotu. 

 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:35 a poděkoval všem za účast. 
 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 1.8.2011. 

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


