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Zápis č. 15 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 19.12.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, p. Dubský  
Omluveni: p. Jedlička, Ing. Krátký, Ing. Ježek, Ing. Vrbková, Ing. Perutka, p. Smrž 
Hosté: Ing. Cabadaj, Mgr. Pavlíček, Ing. Fomiczewová, Ing. Jedličková 
 
 
Výbor se sešel na svém 15. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání. S ohledem na počet přítomných členů výboru nebyl výbor usnášeníschopný, proto byly 
poskytovány pouze podrobnější informace k předkládaným materiálům. 
 
1. Golfové hřiště v Jeseníku (nájemní smlouva, umístění – situace) 

Ing. Halas – poskytl podrobnější informace k návrhu nájemní smlouvy mezi městem Jeseník a 
společností ALBA FACTOR s.r.o., jednotlivá ustanovení smlouvy byla podrobněji rozebírána 

Ing. Jedličková – proč byl zvolen způsob dlouhodobého pronájmu pozemků a ne prodej? 

Ing. Kalina – pronájem pozemků byl zvolen s ohledem na obvyklé řešení při vybudování obdobných 
areálů, hodnota pozemků by byla příliš vysoká, v případě nerealizování záměru výstavby golfového 
hřiště by odprodej areálu byl pravděpodobně problematický. Dále je brána v potaz i možnost veřejné 
podpory při prodeji pozemků, která by pravděpodobně převýšila stanovenou max. hranici 200 tis. 
EUR. 

Ing. Halas – město nezvolilo možnost prodeje i proto, že po ukončení nájemního vztahu zůstanou 
pozemky. Záměr se rovněž z různých důvodů nemusí zrealizovat (EIA, CHKO, finanční zdroje, apod.) 

Ing. Ponechalová – vzájemné vztahy podnájmů všech zainteresovaných stran (nájemce, podnájemce) 
by zvolila formou samostatné přílohy ke smlouvě 

Mgr. Pavlíček – jsou to základní podmínky nájemce a dalších osob z pohledu města, toto by 
samostatnou přílohou neřešil  

Ing. Ponechalová – navrhuje doplnění „převzetí závazků“ na nástupce v případě, že se změní osoba 
nájemce (s ohledem na délku nájemní doby) 

Mgr. Pavlíček – převedení závazků na nástupnickou společnost nebo formou fúze je řešeno zákonem 

Ing. Halas – nevyjasněná část nájemní smlouvy se týká způsobu vypořádání v případě dřívějšího 
ukončení nájemního vztahu. Po podpisu smlouvy bude vypracován znalecký posudek stanovující 
obvyklou cenu pozemků před realizací a v případě dřívějšího ukončení nájemní smlouvy bude 
vypracován nový znalecký posudek, který zohlední opotřebení objektů a zhodnocení pozemků v dané 
lokalitě. Reálné možnosti tohoto postupu budou konzultovány se znaleckým ústavem tak, aby ani 
jedna strana nebyla v budoucnosti znevýhodněna. Výše nájemného pak byla stanovena na základě 
vypracovaného znaleckého posudku (dle obdobných zařízení). 

 
2. Různé, diskuze 

2.1. Žádost o prodej pozemků - Kmoníčkovi 

Ing. Halas – odd. majetku eviduje žádost manž. Kmoníčkových o odprodej pozemků p.č. 854/52 pod 
opěrnou zdí na ul. Husova a dále p.č. 854/40 a 854/53 v k.ú. Jeseník (zahrada). Opěrná zeď je 
v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu. Žadatelé navrhují, aby jim byl pozemek pod 
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opěrnou zdí odprodán za symbolickou 1 Kč/m2 a zbývající dvě parcely (zahrada) za cenu obvyklou 
poníženou o náklady vynaložené na opravu opěrné zdi a oplocení. Již v minulosti byla žádost o 
odprodej předmětných pozemků projednávána v orgánech města, a to za cenu 10 Kč/m2 a 20 Kč/m2. 

Ing. Kalina – ať žadatel předloží projekt s navržením takových úprav, aby se zamezilo případným 
škodám na majetku, město si následně nechá zpracovat rozpočet na stavební práce, následně by se 
uzavřela smlouva o budoucím prodeji. Po realizaci stavby by se teprve poté pozemky odprodaly za 
cenu stanovenou rozdílem mezi kupní cenou obdobného pozemku a nákladů na stavební úpravy. 

Ing. Halas – poté, co bude předložen propočet stavebních nákladů na stanovení prodejní ceny, bude 
materiál opětovně předložen výboru k projednání 
 
 

2.2. Žádost o prodej pozemků a budovy – Guzej Lukáš 

Ing. Halas – odd. majetku obdrželo žádost od pana Lukáše Guzeje, Česká Ves, o odprodej budovy bez 
č.p. na pozemku p.č. 2053, pozemkové parcely č. 2053 o výměře 470 m2 a pozemkové parcely č. 
2055/50 o výměře 1342 m2, všechny v k.ú. Jeseník (v areálu bývalého Moravolenu a.s.), za účelem 
garážování zemních strojů. Je na zvážení, zda jít cestou postupného rozprodávání  nemovitostí 
(pozemky a budovy), nebo zvolit zveřejnění prodeje všch nemovitostí v majetku města v areálu. Celý 
objekt bývalého Moravolenu a.s. je zařazen jako „brownfield“.  

Ing. Kalina – problémem bude stanovení ceny za prodej předmětné části objektu, navrhuje rozhodnout 
o možnosti prodeje až na základě znaleckého posudku haly, poté opětovně předložit na projednání 
výboru. 
 
 

2.3.  Novostavba bioplynové stanice a silážního žlabu 

Ing. Halas – evidována žádost o vydání souhlasu se záměrem výstavby zemědělské bioplynové 
stanice, umístěné na pozemku stávající jímky v areálu zemědělského družstva v Jeseníku-Bukovicích. 
Realizací stavby dojde nejen k redukci pachových látek z chovu zvířat a hnojení zemědělských 
pozemků v blízkosti obytného území v oblasti, neboť současná jímka není částečně krytá, ale dojde i 
k energetickému využití tohoto zemědělského odpadu.  

Ing. Kalina – bude se jednat o zemědělský odpad z tohoto zemědělského družstva nebo tento bude 
dovážen i z jiných míst? 

Ing. Halas – záměr je koncipován na odpad ze ZD Jeseník. Ze strany města by tedy mohl být udělen 
souhlas po doplnění dalších informací (záměru, účel využití souhlasu). 

 

2.4. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas – proběhl druhý výrobní výbor, na kterém byly projednávány navržené změny u 
jednotlivých stavebních objektů, tyto náklady byly odhadem vyčísleny vícenáklady a méněnáklady 
(cca +12 mil. Kč, cca -6,5 mil. Kč). 

p. Dubský – co se odrazilo v ceně za tobogán, že je mnohem dražší než původní návrh? Navrhuje řešit 
snížení nákladů na tobogán redukcí počtu drah 

Ing. Halas – jedná se o tobogán, který se dá využít k ježdění na nafukovacích duších pro 1-3 osoby. 
Navíc expertní tým doporučil v první fázi realizaci předmětný tobogán a přesunul se na místo 
původního návrhu tobogánu. Ten druhý se bude realizovat až v další etapě při zvyšování atraktivity 
objektu. 
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Ing. Fomiczewová – je zastupitelstvem města odsouhlasen limit stavebních nákladů na vybudování 
aquacentra ve výši 200 mil. Kč? 

Ing. Halas – finální výše investice by neměla být vyšší než 200 mil. Kč bez DPH, při vyhlášení 
soutěže na realizaci díla může být cena nižší než dle rozpočtu, navíc se mohou v první fázi realizace 
vypustit určité stavební objekty.  

Následně se diskutovalo o vzniklých vícenákladech projednávaných s expertním týmem. 

Ing. Kalina – vyčíslení méněnákladů při zmenšení objektu venkovních šaten jsou pravděpodobně 
podhodnocené. Celkové navýšení nákladů je podstatné, změny zvyšující náklady by se s projektanty 
měly opětovně projednat. 

Ing. Halas – bude zajištěno stanovisko k ceně tobogánu a variantní řešení atraktivit na dodržení limitu 
celkových nákladů 200 mil. Kč. 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:00 a poděkoval všem za účast. 
 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice nebyl prozatím stanoven. 

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


