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Místní referendum k realizaci akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu 

krytého bazénu ve Svitavách“. 
 

Při veřejném projednávání studie rekonstrukce KPB byli občané v roce 2015 seznámeni 

s předpokládanými náklady na stavbu, a to do výše 150 mil. Kč. Jsme toho názoru, že do této výše lze 

tedy považovat kroky směřující k realizaci, občany města jako za odsouhlasené. Jsme ovšem také 

přesvědčeni o tom, že k aktuálně odhadovaným celkovým investičním nákladům, blížícím se 190 – 200 

mil. Kč nemá již aktuální zastupitelstvo města Svitavy od voličů dostatečně silný mandát, zejména ve 

vztahu k rozpočtu města, případně k vyššímu úvěrovému zatížení.  

Přihlédneme-li také k poměrně velkým disproporcím v odhadovaných nákladech na provoz a 

odhadech ve výnosech z tohoto, městem významně dotovaného zařízení, jeví se další pokračování 

v procesu příprav realizace, než za uvážlivě plánovanou investici, spíše jako problém v oblasti finanční 

stability města, a to na mnoho následujících let. Současně je potřeba neopomenout trend stále 

vzrůstajících mandatorních výdajů. To vše může představovat poněkud významný finanční závazek 

několika následujícím zastupitelstvům.  Zatížení ročního rozpočtu města ve formě splátky, eventuálně 

přijatého úvěru ve výši 100 mil. Kč a očekávané roční dotaci na provoz ve výši cca 8 mil. Kč, bude 

nejméně na nejbližších 20 let nezbytné zarezervovat prostředky ve výši více jak 13 mil Kč ročně!  

Odborný posudek, týkající se současného stavu technologie, vybavení i posouzení stavby jako 

takové, pro podporu celkové rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Svitavách, rovněž nebyl 

dosud předložen. Vědomi si toho, že v roce 2010 došlo ke zhodnocení objektu několikamilionovou 

investicí do sociálního zařízení a šaten, navrhujeme pro podporu realizace požádat občany města o 

vyjádření se k této věci ve formě místního referenda. 

Z uvedeného důvodu považujeme za nejlepší a korektní řešení vyhlásit v nejbližším možném 

termínu, tzn. v termínu konání 1. kola prezidentských voleb, na 12. ledna 2018, místní referendum 

k uvažované „Rekonstrukci a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“.  Z toho důvodu 

předkládáme zastupitelstvu níže předložený návrh usnesení.    

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

1. schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s  § 

14 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 

některých zákonů:  

       vyhlášení místního referenda o otázce: Souhlasíte s realizací akce „Rekonstrukce a 

rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“ v letech 2018-2019? 

       Místní referendum se bude konat dne 12. ledna 2018 (pátek) v čase od 14:00 hod do 

22:00 hod. Místní referendum se koná na celém území města Svitavy. 

2. odůvodňuje vyhlášení místního referenda následovně: Při veřejném projednávání 

studie rekonstrukce KPB byli občané v roce 2015 seznámeni s předpokládanými 

náklady a to do výše 150 mil. Kč. Domníváme se, že do této výše bylo možné považovat 

kroky směřující k realizaci, jako za občany města odsouhlasené. O aktuálně 

odhadovaných celkových investičních nákladech, blížící se 190 – 200 mil. Kč, nejsou 

 



již občané dostatečně srozuměni a z toho vyplývá, že nemá již zastupitelstvo města 

Svitavy v aktuálním složení od voličů k tomuto příslušný mandát.  S ohledem na to, 

že se jedná o realizaci akce občanské vybavenosti a využití a že na toto téma není ve 

městě jednotnost názorů, rozhodlo zastupitelstvo města o vyhlášení místního 

referenda k předmětné otázce. 

3. odhaduje náklady na konání místního referenda v částce 100 000 Kč, náklady budou 

hrazeny z rozpočtu města. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v místním referendu 

neočekává město další významné náklady. 

4. schvaluje odměnu pro předsedu okrskové komise ve výši  500 Kč a pro člena okrskové 

komise ve výši  200 Kč. 

 

Z: Starosta města 

 


