
Město Jeseník 
 
 

 
                           Usnesení  
 
 
 

přijatá na 45. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 23.3.2020 
v 15:00 hodin na radnici v Jeseníku 

 
 
 
1368. 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 54/2020 - 62/2020.  
 
 
1369. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině 
Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, 
z důvodů upřesnění názvů dodatečně pořízeného majetku z projektu Centrum společných 
aktivit a změny  výměry parcely č. 627/1, v katastrálním území Jeseník, svěřené k 
hospodaření příspěvkové organizaci.   
 
 
1370. 
Rada města dává předchozí souhlas k použití investičního fondu zřízené příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, 
IČ: 603271791, za účelem nákupu vibrafonu pro potřeby žáků bicího oddělení 
a dechového orchestru.  
 
 
1371. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru a uzavření darovací 
smlouvy na částku 100.000,- Kč s žadatelem: Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Schweitzerova 91, PSČ 779 00,  IČ: 70885940, 
na vybavení jednotky záchranářskou termokamerou. 
 
 
1372. 
Rada města bere na vědomí zápis č. 11 z Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní 
plánování ze den 2.3.2020. 
 
 
1373. 
Rada města schvaluje zrušení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných městem Jeseník v období uzavření mateřských škol. 
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1374. 
Rada města schvaluje zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky s názvem „Dodávka parkovacích automatů“ a schvaluje složení komise 
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
1375. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0689/2019 
ze dne 23.10.2019 na zhotovení stavby „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 
802/3, Jeseník“ se zhotovitelem společností UNISTAV spol. s r.o., IČO: 15504247, 
se sídlem na adrese Jeseník, ul. 28. října 5/889, PSČ 79001, jehož předmětem je úprava 
rozsahu díla spočívající v nové konstrukci podlah v kuchyni, SDK podhledu v chodbě, 
koberce v pokoji, zasekání rozvodů ÚT do zděných konstrukcí, ve změně velikosti vany, 
nerealizaci vestavné skříně pro kotel a s tím související navýšení ceny díla o 7.945,76 Kč 
bez DPH. 
 
 
1376. 
Rada města bere na vědomí zápis č. 10 z jednání komise pro bezpečné město konaného 
dne 27. 2. 2020. 
 
 
1377. 
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání sportovní akce Jeseník 
Open Air floorball cup 2020, dne 13. 6. 2020 v době od 08:00 do 23:00 hodin, dle čl. 3 
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015. 
 
 
1378. 
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání kulturně společenské akce 
Koncert k 30. výročí založení firmy FENIX, dne 4. 7. 2020 v době od 09:00 do 24:00 
hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015. 
 
 
1379. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města z důvodu zajištění bezpečnosti provozu 
schválit záměr stacionárního měření rychlosti silničních vozidel v průjezdním úseku silnice 
č. III/45319 města Jeseníku (ul. Lipovská), a to formou zakoupení stacionárního radaru do 
vlastnictví města, včetně nutného příslušenství a programového vybavení (HV, SV), 
elektropřípojky. 
  
 
1380. 
Rada města ukládá oddělení strategického rozvoje realizovat bezpečnostní analýzu IT 
potřeb města. 
 
 
1381. 
Rada města souhlasí s přípravou koncepce SMART CITY pro město Jeseník. 
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1382. 
Rada města schvaluje Manuál implementace SMART ČESKO Jeseník. 
 
 
1383. 
Rada města ukládá oddělení strategického rozvoje kompletaci a metodickou pomoc 
konkrétních oblastí zájmu SMART ČESKO Jeseník a deleguje konkrétní přípravu klíčové 
oblasti zájmu na: 
 

a) Informační a komunikační technologie - Oddělení strategického rozvoje, 

b) eGovernment/eGovernance - Oddělení strategického rozvoje, 

c) Energetika - Oddělení majetku, 

d) Doprava a mobilita - Odbor dopravy a silničního hospodářství, 

e) Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, 

f) Oběhové hospodářství, odpadové hospodářství - Odbor životního prostředí, 

g) Vzdělávání a školství - Oddělení školství, 

h) Sociální oblast - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

i) Zdravotnictví - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

j) Sport - Oddělení strategického rozvoje. 
 
 
1384. 
Rada města bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření k projektu Veřejný sad 
Jeseník. 
 
 
1385. 
Rada města souhlasí s realizací projektu Veřejného sadu Jeseník dle návrhu oddělení 
strategického rozvoje. 
 
 
1386. 
Rada města ukládá oddělení strategického rozvoje připravit smlouvu o partnerství 
se Silezika, IČ: 26573555, se sídlem č.p. 2, 790 51 Supíkovice. 
 
 
1387. 
Rada města souhlasí s podáním žádosti partnera Silezika, IČ: 26573555, se sídlem č.p. 2, 
790 51 Supíkovice o dotaci v rámci programu péče o krajinu na výsadbu v rozsahu 
140 000 Kč při výsadbě 100 stromů v roce 2020. 
 
 
1388. 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. MJ-
SML/0327/2014 se Společenstvím vlastníků domu č. p. 1041 Tyršova, 790 01 Jeseník, 
kterou se stanovuje ukončení nájemní smlouvy prostor pro umístění tepelného zařízení. 
Smlouva  skončí dohodou ke dni 31.3.2020 v souvislosti s odpojením od CZT.    
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1389. 
Rada města schvaluje  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání - budovy č.p. 1412 na ul. Dukelské, která je součástí pozemku 2373/4, vše v 
obci a k.ú. Jeseník, objekt sportovní haly včetně zázemí a vybavení, se společností 
Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 
64610063; uzavřením Dodatku č.1 budou umožněny změny ceníku, který povede k větší 
využitelnosti sportovní haly v neobsazených časech a v době letních prázdnin, při 
zachování přiměřené ekonomiky provozu sportovní haly a předpokladu maximální roční 
ztráty z provozu 1,5 mil. Kč. 
 
 
1390. 
Rada města bere na vědomí zápis č. 9 z jednání bytové komise ze dne 04. 03. 2020. 
 
 
1391. 
Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je 
prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci: 
- B. T., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2020,    
- Boétheia spol. kř. pom., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2020, 
- K. E. a K. E., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2020, 
- M. E., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2020, 
- Š. S., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2020, 
- Zahrada 2000 z.s., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2021, 
- H. O., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2020, 
- G. M., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2020, 
- M. Z., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2020. 
 
 
1392. 
Rada města revokuje své usnesení č. 1359 ze 42. zasedání Rady města Jeseník ze dne 
09. 03. 2020, kterým schválila snížení měsíčního nájemného v bytě č. 5 v nemovitosti č. p. 
1265 na ul. U Kasáren v Jeseníku o 10 % z důvodu technického stavu bytu. 
 
 
1393. 
Rada města schvaluje snížení měsíčního nájemného v bytě č. 10 v nemovitosti č. p. 1265 
na ul. U Kasáren v Jeseníku ve výši 10% z důvodu technického stavu bytu. 
 
 
1394. 
Rada města revokuje část svého usnesení č. 1337, přijatého na 42. zasedání Rady města 
Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým schválila uzavření krátkodobých smluv o nájmu částí 
pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. 
Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení 
města Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako 
nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů dne 
15. 05. 2020, z důvodu souběhu se zahájením lázeňské sezóny v Jeseníku. 
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1395. 
Rada města revokuje část svého usnesení č. 1338, přijatého na 42. zasedání Rady města 
Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým schválila uzavření krátkodobých smluv o nájmu 
prodejních stánků umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, 
z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den, za účelem pořádání 
Jesenických trhů dne 15. 05. 2020, z důvodu souběhu se zahájením lázeňské sezóny 
v Jeseníku. 
 
 
1396. 
Rada města revokuje část svého usnesení č. 1339, přijatého na 42. zasedání Rady města 
Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým udělila výjimku ze zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí během konání Jesenických trhů, 
které pořádá SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, 
zastoupený Mgr. Martinou Seidlerovou, dne 15. 05. 2020, z důvodu souběhu se zahájením 
lázeňské sezóny v Jeseníku. 
 
 
1397. 
Rada města schvaluje uzavření krátkodobé smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 2445/1, 
p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které 
odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města 
Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na 
dobu určitou na jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů dne 22. 05. 2020, 
s nájemným ve výši 165 Kč/den bez DPH. 
 
 
1398. 
Rada města schvaluje uzavření krátkodobé smlouvy o nájmu prodejních stánků 
umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 
04678311 jako nájemcem, na dobu určitou jeden den, za účelem pořádání Jesenických 
trhů dne 22. 05. 2020, s nájemným ve výši 1 Kč/stánek/den bez DPH. 
 
 
1399. 
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství Masarykova náměstí během konání Jesenických trhů, které pořádá 
SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, zastoupený 
Mgr. Martinou Seidlerovou, dne 22. 05. 2020, v době od 08:30 do 18:00 hodin, dle čl. 3 
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015. 
 
 
1400. 
Rada města bere na vědomí informaci o postoupení práv a povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy č. 767 o nájmu části pozemku parc. č. 889 v k.ú. Jeseník na dědice 
zemřelého nájemce. 
 
 
1401. 
Rada města bere na vědomí informaci o postoupení práv a povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy č. 805 o nájmu části pozemku parc. č. 1023/14 v k.ú. Jeseník 
na dědice zemřelého nájemce. 
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1402. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 121 
o výměře 181 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 120 Kč/m2 a dále pozemkové 
parcely č. 111/11 o výměře 121 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 195 Kč/m2, 
která bude navýšena o platnou sazbu DPH, paní M.-K. N., Jeseník. 
 
 
1403. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 3 m2 
z pozemkové parcely č. 77/4 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 195 Kč/m2, paní 
V. P., Jeseník. 
 
 
1404. 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 105 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem 
Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2020 sjednává rozsah 
údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů 
a veřejného osvětlení při zachování finančního rozsahu sjednaného v Dodatku č. 104. 
 
 
1405. 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o údržbě třešňové aleje mezi městem Jeseník 
a spolkem SUDETIKUS z.s., zastoupeným předsedkyní Martinou Seidlerovou, 
IČ: 04678311, Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, kterou se rozdělují činnosti v rámci údržby 
aleje. 
 
 
1406. 
Rada města pověřuje Bc. Evu Michalčákovou vedením Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí s účinností od 01.04.2020, po dobu čerpání řádné, mateřské a rodičovské dovolené 
Mgr. Kristýny Michálkové. 
 
 
1407. 
Rada města s účinností od 24.03.2020 jmenuje Ing. Kateřinu Ivanovou do funkce vedoucí 
Odboru dopravy a silničního hospodářství. 
 
 
1408. 
Rada města stanovuje k 01.04.2020 celkový počet zaměstnanců města zařazených 
do Městského úřadu, který činí 154 (z toho 4 zaměstnanci přijatí na dobu určitou hrazeni 
z projektů, 8 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou a 1 zaměstnanec vykonávající veřejnou funkci). 
 
 
1409. 
Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních služeb Jeseník 
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1410. 
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na akci "Oslava 20 let partnerství s městem 
Neuburg an der Donau".  
 
 
 
1411. 
Rada města schvaluje podání žádosti do programu Česko-německého fondu budoucnosti 
na akci "Oslava 20 let partnerství s městem Neuburg an der Donau". 
 
 
1412. 
Rada města pozastavuje účinnost Nařízení č. 3/2007, kterým se vymezují oblasti, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za 
sjednanou cenu, a to po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou České 
republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v České republice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


