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Pozastavení akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve 

Svitavách“. 
 

Důvodová zpráva: 
V návaznosti na dosavadní průběh příprav, v očekávání budoucích výdajů z rozpočtu města 

Svitavy, předkládáme návrh na usnesení ve věci pozastavení dalších kroků směrem k realizace.  

Na základě zveřejněných rozpočtovaných nákladů na akci „Rekonstrukce a rozšíření objektu 

krytého bazénu ve Svitavách“, které byly projekční kanceláří ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ 

s.r.o. vyčísleny na částku 196,5 mil Kč bez DPH, s přihlédnutím k již vynaloženým nákladům ve výši 

okolo 4 mil. Kč, vyhodnocujeme celou akci aktuálně jako vysoce rizikovou a pohledem potřebných 

finančních výdajů v nejbližším období let 2018 – 2019 jako neúčelně realizovatelnou. V tomto období 

město Svitavy připravuje finančně poměrně náročné investiční akce, které jsou navíc 

spolufinancovány z již přiznaných nebo přislíbených dotačních titulů. Tyto akce považujeme, 

s přihlédnutím k aktuálním potřebám občanů, jako prioritní. Objem potřebných prostředků na 

plánované akce vyžaduje poměrně vysoké zapojení financí z rozpočtu města. Dá se predikovat 

vysoutěžení za ceny vyšší než bylo dříve předpokládáno a je vhodné rezervovat další prostředky pro 

finanční krytí pro případ vzniklých vícenákladů. Realizace a financování „Přestupního terminálu“ u 

vlakového nádraží a „Rozšíření objektu TGM 33a“ (Seniorcentrum) a mnoho dalších, bude pro 

rozpočet města v nejbližším období poměrně vysokou zátěží. V souvislosti s uvedeným 

doporučujeme, nejméně v období nejbližších dvou let, nepřistupovat k dalšímu příjmu investičních 

úvěrů, navrhujeme odstoupit od poskytnutého úvěru na „Rekonstrukci a rozšíření objektu krytého 

bazénu ve Svitavách“ a pozastavit realizaci uvedené akce. 

Současně doporučujeme pověřit Radu města, v působnosti Valné hromady společnosti 

SPORTES Svitavy s.r.o., aby zadala zpracování odborné studie současného stavu stavby, technologie 

a zázemí, včetně strukturovaného vyčíslení nákladů na opravy a doporučené investice tak, aby bylo 

možno krytý plavecký bazén nadále provozovat nejméně v horizontu 5 let. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

1. pozastavuje investiční akci pod názvem „Rekonstrukce a rozšíření objektu 

krytého bazénu ve Svitavách“. 

       Z: Rada města 

 

3. schvaluje odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne 13. února 2017 od Komerční 

Banky a.s., určený pro financování „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého 

bazénu ve  Svitavách“. 

          Z: Vedoucí odboru financí 

 

      2. ukládá Radě města Svitavy zadat odbornou studii současného stavebně- 

            technologického stavu objektu krytého plaveckého bazénu ve Svitavách, 

            s výhledem na další provozování v horizontu nejméně 5 let. Studii zadat do   

            31.12.2017. Se studií seznámit zastupitelstvo nejpozději do 21.3.2018.  

     Z: Rada města 

 



 

 

 

 

 

 


