
 

Město Jeseník 
 
 

 
                                      Usnesení  
 
 
 

přijatá na 103. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 22.11.2021 v 
13:00 hodin na radnici v Jeseníku 

 
 
 
2887. 
Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. MJ- SML/0853/2021 mezi 

městem Jeseník a obcí Skorošice, o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 
 
2888. 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 253/2021 - 268/2021.  
 
 
2889. 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem 
o individuální dotaci, kterým je La Pirouette Jeseník, IČ: 04392167, se sídlem Kolnovice 
52, 790 84 Mikulovice, ve výši 7.000,- Kč, na akci Vánoční Stuha 2021. 

 
 
2890. 
Rada města dává souhlas zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, 
příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251, k podání 
žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště“ v maximální 
výši 1.600.000,- Kč.  

 
 
2891. 
Rada města dává souhlas zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, 
příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251, k oprávnění 
přijmout nadační příspěvek z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště“, do 
majetku příspěvkové organizace.  

 
 
2892. 
Rada města schvaluje zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se 
sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, použití prostředků investičního fondu ve 
výši 62.073,- Kč, za účelem financování nákupu biblioskříňky.  
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2893. 
Rada města stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury 
za 2. pololetí 2021 za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 
úkolů. 
 
 
2894. 
Rada města schvaluje zvýšení závazného ukazatele "ostatní osobní náklady" u příspěvkové 
organizace Centrum sociálních služeb Jeseník z důvodu realizace CZ-PL projektu a řešení 
zástupů formou ostatních osobních nákladů 
 
 
2895. 
Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních 
služeb Jeseník k přijetí souboru movitého majetku v hodnotě 7.900,- Kč, od dárce J. K., 
Jeseník. 
 
 
2896. 
Rada města schvaluje přijetí daru 100 ks stavebnice lego a uzavření darovací smlouvy 
s dárcem Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. Dar 
je určen k předání rodinám v péči sociálně právní ochrany dětí. 
 
 
2897. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0374/2021 ze 
dne 27.05.2021 na zhotovení stavby „Energetické úspory bytového domu na ulici 
U Kasáren Jeseník - blok A a B“ se zhotovitelem společností BOBISTAV, s.r.o., 
IČO: 25892363, se sídlem na adrese U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, jehož 
předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v odpočtu nájemného za lešení a ochranné 
sítě dle skutečně provedených prací, novém instalačním materiálu na hromosvody, 
odbourání izolační přizdívky, a s tím související snížení ceny díla o 8,99 Kč bez DPH. 
 
 
2898. 
Rada města doporučuje své příspěvkové organizaci Městským kulturním zařízením Jeseník 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MKZJES/0106/2018 ze dne 14.05.2018 na 
zhotovení tiskoviny „Magazín Centra společných aktivit“ se zhotovitelem TISKÁRNA K-TISK 
s.r.o., IČO: 26829932, se sídlem na adrese Dolní 1452/11, 792 01 Bruntál, jehož 
předmětem je prodloužení doby, na kterou je smlouva uzavřena. 
 
 
2899. 
Rada města schvaluje uzavření rámcové dohody o poskytování služeb senior taxi s 
poskytovatelem 1 Tomáš Fojtík, IČO: 68907656, se sídlem na adrese Bezručova 648/23, 
790 01 Jeseník, poskytovatelem 2 Petr Berger, IČO: 60001461, se sídlem na adrese Polská 
634, 790 81 Česká Ves, poskytovatelem 3 Jana Fantová, IČO: 73255726, se sídlem na 
adrese Kalvodova 463/30, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 4 Martin Kelle, IČO: 05373794, 
se sídlem na adrese Mahenova 635/21, 790 01 Jeseník a poskytovatelem 5 Petr 
Bechynský, IČO: 87373840, se sídlem na adrese Boženy Němcové 993/19, 790 01 Jeseník. 
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2900. 
Rada města schvaluje k realizaci projekty participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník 2021: 
Nájezdy pro kočárky nad poliklinikou, Veřejné WC zdarma, Altán - Přední vršek - Krizový 
kříž, Hřiště Bukovice, Občerstvení u Letního divadla/kina ve Smetanových sadech, 
Houpačka nabízející výhled na Jeseník 
 
 
2901. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování rozdílu mezi celkovou 
cenou předmětu plnění a dotací poskytnutou Ministerstvem vnitra z programu „014D26 
Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt s názvem „Jeseník - Výstavba požární zbrojnice. 
 
 
2902. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit zveřejněný záměr města prodat 
pozemkové parcely č. 141 o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč 
u Jeseníka, který byl schválen usnesením č. 578 dne 16.9.2021. 
 
2903. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat 
pozemkové parcely č. 141 o výměře 376 m2 a č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč 
u Jeseníka, obálkovou metodou za níže uvedených podmínek: 
a) Minimální kupní cena pozemků činí 1.458 Kč/m2 + aktuální sazba DPH, 
b) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba rodinného domu 

v souladu s platným územním plánem města Jeseník. Stavba bude dokončena 
nejpozději do 10 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům,  

c) Ujednání výhrady práva zpětné koupě pozemku jako práva věcného zřízeného na dobu 
15 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům pro případ, že stavba dle písm. 
b) nebude do 10 let od nabytí pozemku vybudována. 

d) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem 
města Jeseníku. 

e) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. 
f) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující - znalecký posudek, geometrický 
    oddělovací plán (v případě, že bude zpracován) a správní poplatek za podání návrhu na 
    zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
g) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník. 
 
 
2904. 
Rada města bere na vědomí zápis č. 13/2021 z jednání bytové komise ze dne 27.10.2021. 
 
 
2905. 
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jejíž předmětem je 
prodloužení doby nájmu, s níže uvedeným nájemcem: 

- E. M., byt č. 4 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, prodloužení doby 
nájmu na dobu určitou o 1 rok. 
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2906. 
Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace před provozovnou 
kavárny na Masarykově náměstí u č. p. 60 za účelem umístění předzahrádky - posezení (2 
stolky + 8 židlí) v rozsahu záboru 6 m2 na chodníku dle žádosti p. Leka Projkovského, 
IČ: 16633911, a to v období od 01.11.2021 do 31.03.2022. Rada města tímto uděluje 
výjimku z „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve 
vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek 
a lešení na místních komunikacích.  
 
 
2907. 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru nesloužícího 
podnikání s pronajímatelem Společenství vlastníků jednotek domu, Lipovská 1162, 
JESENÍK, IČ 109 85 026, kterou bude ujednán nájem části prostoru o výměře 15,75 m2 
v budově č.p. 1162 stojící na pozemku parc. č. 2406/5 v k.ú. Jeseník, za účelem umístění 
tepelného zařízení. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, se sazbou nájemného 720 
Kč/m2/rok, s účinností od 1.1.2022. 
 
 
2908. 
 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 112 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem 
Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2021 sjednává rozsah 
údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů 
a veřejného osvětlení a realizace konkrétních akcí.  
 
 
2909. 

Rada města bere na vědomí rezignaci Petry Fusové na členství v komisi -  redakční radě. 
 
 
2910. 

Rada města jmenuje Kateřinu Tomanovou členem komise -  redakční rada. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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


