
Město Jeseník 
 

                                     Usnesení  
 
 
 

přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Jeseník  konaném dne 
25.4.2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 

(IPOS), Jeseník 

 
 
113. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných 
zakázkách. 
 
 
114. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 2. zasedání investičního výboru ze dne 
10.04.2019 
 
 
115. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 3. zasedání finančního výboru města ze dne 

11. 4. 2019. 

 
 
116. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 
26.3.2019 a dále bere na vědomí zprávu z kontroly dodržování směrnice RM č. 1/2006 - 
pravidla pro příjem a vyřizování petic a stížností.  
 
 
117. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Technických služeb Jeseník a.s. 
 
 
118. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody a kanalizace 
Jesenicka a.s. 
 
 
119. 
Zastupitelstvo doporučuje zástupci města v dozorčí radě společnosti vykonat kroky vedoucí 
ke zvolení pana Ing. Ladislava Chmelaře do funkce člena představenstva společnosti Vak - 
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 
 
 
120. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření 
města za r. 2018. 
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121. 
Zastupitelstvo města schvaluje 2. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající 

v RO 69/2019 - RO 78/2019, kterou se příjmy nemění, výdaje se zvyšují o 2 473 000,-- Kč 

a financování se zvyšuje o 2 473 000,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 351 

328 434,43 Kč. 

 
 
122. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2019. 

 
 
123. 
Zastupitelstvo města schvaluje aktuální znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města 
dle Pravidel pro poskytování dotací 2019. 
 
 
124. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
nad 50 tis. Kč z Dotačního programu na podporu sportu - činnost sportovních organizací  
těmto žadatelům:  

Bikros klub Jeseník - 96.000,- Kč;  AC Gamaspol Jeseník, Česká Ves - 120.000,- 
Kč; SKI Řetězárna, Jeseník - 60.000,- Kč; Horolezci Jeseník, z.s., Bělá pod 
Pradědem - 53.000,- Kč; Cyklistika Jeseník, z.s. - 77.000,- Kč;   La Pirouette, z.s., 
Mikulovice 69.000,- Kč; Karate Klub Jeseník, z.s. - 114.000,- Kč; FK Jeseník, z.s. - 
257.000,- Kč; FBK Jeseník, z.s., Česká Ves - 113.000,- Kč; Plavecký klub Jeseník, 
Lipová-lázně - 110.000,- Kč; FENIX SKI TEAM Jeseník, z.s. - 212.000,- Kč. 

 
 
125. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
nad 50 tis. Kč těmto žadatelům o individuální dotaci: 

Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace - Provoz krytého bazénu - 350.000,- Kč; 
Spolek přátel umění, z.s., Jeseník - Celoroční činnost - 100.000,-Kč; FK Jeseník, z.s. - 
Správa sportovního areálu - 1.200.000,- Kč; FK Jeseník, z.s. - Divize muži 2019 - 250.000,- 
Kč; Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s. - Skauting v Jeseníku - 60.000,- Kč; 
MRC Krteček Jeseník z.s. - dofinancování projektu „15 let s Krtečkem“ - 140.000,- Kč; 
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. - Provoz kluziště 2019 - 130.000,- Kč; Spolek přátel 
umění, z.s., Jeseník - XV. Ročník Mezinárodního festivalu dech. hudeb Jeseník - 70.000,- 
Kč. 

 
 
126. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
nad 50 tis. Kč z Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2019 těmto 
žadatelům:  

Darmoděj z.ú., Jeseník - 100.000,- Kč; Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2 (pobočka Jeseník) - 
51.000,- Kč; Zahrada 2000 z.s., Jeseník - 56.000,- Kč. 
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127. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 
50 tis. Kč těmto žadatelům o individuální dotaci v sociální oblasti: 

Boétheia - společenství křesťanské pomoci Jeseník - 250.000,- Kč;  

 
 
128. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 48.000,- Kč a uzavření darovací 
smlouvy s Římskokatolickou farností Jeseník na opravu kostela sv.Jiří v Bukovicích. 
 
 
129. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru pro HZS Olomouckého kraje 
ve výši 100 tis. Kč, na pořízení speciální soupravy pneumatických vyprošťovacích vaků. 
 
 
130. 
Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zamítá návrh občana obce 
na pořízení změny Územního plánu Jeseník, týkající se změny využití pozemku parc. č. 85 
v k.ú. Jeseník.  
 
 
131. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Územní studii Jeseník US1/1, zpracovanou 
pro plochu Z1/3 vymezenou Změnou č. 1 Územního plánu Jeseník na pozemcích parc.č. 
1921/4, 1921/33, 1921/34, 1921/35, 1921/36, 1951, 1952, 1953 v katastrálním území 
Jeseník. 
 
 
132. 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu ve městě Jeseník. 
 
 
133. 
Zastupitelstvo města doporučuje radě města trvat na výpovědi Smlouvy o nájmu budovy 
č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku (OC Alkron), uzavřené dne 30.04.2007 
mezi městem Jeseník a společností ALKRON a.s., se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 
150/24, IČ 25399764. Smlouva byla vypovězena usnesením Rady města Jeseníku č. 2762, 
přijatým na 92. zasedání, konaném dne 24.02.2017. 
 
 
134. 
Zastupitelstvo města jmenuje do funkce likvidátora státního podniku VŘES, státní podnik 
Jeseník „v likvidaci,“ IČ: 00098116 paní Ing. Veroniku Peštukovou, trvale bytem Na Stráni 
253, 79001 Jeseník, a stanovuje jí jednorázovou odměnu za výkon funkce ve výši 6.000,- 
Kč. 
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135. 
Zastupitelstvo města jmenuje do funkce likvidátora státního podniku Státní bytový podnik 
Jeseník - podnik v likvidaci, IČ 00098175 paní Ing. Veroniku Peštukovou, trvale bytem 
Na Stráni 253, 79001 Jeseník, a stanovuje jí jednorázovou odměnu za výkon funkce 
ve výši 6.000,- Kč. 
 
 
136. 
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu 
č. 1874/1 o výměře 3932 m2, v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za níže uvedených 
podmínek: 

a) Vyvolávací kupní cena pozemku činí 605 Kč/m2 včetně DPH. 
b) Na pozemku (nebo jejich částech) bude vybudována stavba v souladu s územním 

plánem města Jeseník. 
c) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem 

města Jeseníku. 
d) Úhrada kupní ceny do 60 ti dnů od uzavření kupní smlouvy. 
e) Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (znalecký posudek, geometrický 

oddělovací plán, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za podání návrhu 
na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí). 

f) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník. 
 
 
137. 
Zastupitelstvo města zrušuje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1313/71 o výměře 

12.525 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka z důvodu zjištění neúčelného využití tohoto pozemku 

v poměru k jeho rozloze ze strany zájemců. 

 
 
138. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 643/1 o výměře 652 m2 v k.ú. 
Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 387 Kč/m2 včetně DPH, manželům Ladislavovi a Haně 
Rozenským, Jeseník. 
 
 
139. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1636/2 o výměře 1156 m2 
v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 32 Kč/m2, paní MUDr. Haně Zmelíkové, Jeseník. 

 
 
140. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku o výměře cca 150 m2 z pozemkové 
parcely č. 1186/4 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH, slečně Kateřině 
Havlinové, Jeseník. 
 
 
141. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku o výměře cca 264 m2 z pozemkové 
parcely č. 1186/4 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH, manželům Emilu 
a Heleně Palzerovým, Velké Heraltice. 
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142. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1186/27 o výměře 143 m2 
v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH panu Pavlu Peštukovi, Brno. 
 
 
143. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku o výměře cca 29 m2 z pozemkové 
parcely č. 2441/9 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 1186 Kč/m2 včetně DPH, paní Jarmile 
Šilcové, Jeseník. 
 
 
144. 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1919/1 o výměře 99 m2, 
č. 1902/5 o výměře 133 m2 a č. 2497/3 o výměře 181 m2, všechny v k.ú. Jeseník, za kupní 
cenu 35 Kč/m2 včetně DPH, společnosti IPPECON Invest s.r.o., Josefa Hory 1137/27, 
Jeseník, IČO: 06761615. 
 
 
145. 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 94, přijaté na 2. zasedání dne 21.02.2019, 
kterým schválilo projekt „Regenerace sídliště 9. května, Jeseník“, který je v souladu s § 3 
odst. 1 nařízení vlády č. 390/2017 Sb., v platném znění“. 
 
 
146. 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 96, přijaté na 2. zasedání dne 21.02.2019, 
kterým schválilo aktualizaci projektu „Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa“, 
který je v souladu s § 3 nařízení vlády č. 390/2017 Sb., v platném znění“. 
 
 
147. 
Zastupitelstvo města schvaluje projekt s názvem „Regenerace sídliště 9. května, Jeseník“, 
dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
148. 
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci projektu s názvem „Regenerace sídliště 
9. května, III. etapa“, dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
149. 
Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování projektu s názvem „Regenerace sídliště 
9. května, Jeseník, III. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši 
nákladů neuznatelných.  
 

 
 
 

  Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                        Tomáš Vlazlo, v. r.                        
                    starostka                                        1. místostarosta                                     


