
Z Á P I S 

z VIII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 10. prosince  2019, od 12:00 hodin. 

 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno ve 12:00 starostou města Ing. Radimem 
Holišem (dále jako předsedající). 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě. Informace o konání VIII. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.1 2. 2019 do 11. 12.  2019. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 20 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven je Daniel Drápala. Jarmila Mikulášková se dostaví 
později. 

 
2. Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu 
 

➢ Petr Jelínek  
➢ Jaromír Koryčanský    

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

Pro:         17 Proti:                    0 Zdržel se:          1 Nehlasoval:       2 

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Lenku Střálkovou, jako předsedu  
➢ Martina Drápala   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

Pro:           18           Proti:              0       Zdržel se:        0 Nehlasoval:         1 

       
   Návrh byl přijat. 
 
3. Schválení programu zasedání:  
Předsedající informoval o stažení bodů na žádost předkladatelů. Jedná se o body číslo:  

• 7.7.    Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku 
p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská 
nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm 
(Paláčkův mlýn) 

• 8.2. Aktualizace Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů 
zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města od 1. 1. 2020 



 
Hlasování o usnesení č.  1/VII.  
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a navržených změn. 

 
Hlasování o programu, usnesení č. 1/VII. :  

Pro:           18      Proti:                    0 Zdržel se:         1  Nehlasoval:          1 

       
   Program byl přijat. 
 
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep uvědomil zastupitele, že materiál obdrželi v rámci  podkladů pro zasedání zastupitelstva a v případě 
dotazů se na něj mohou obrátit. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 

(bod č. 7.7. Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov p.R. 
(pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu.) předkladatel Ing. 
Kubiš 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí pozemků:  
p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m2 
p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m2  
p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m2,  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby 
chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 9/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Ze Zlínského kraje vzešel požadavek na doplnění podkladů o schválení bezúplatného převodu p.č. 
1040/50 ve vlastnictví města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města  Rožnov p.R. bude projednávat záležitost v bodě č. 7.4. ZM 
dne 12.6.2018. Z usnesení vzešel úkol, který je řešen v úkolech ze zasedání ZM 12.6.2018 
Plnění úkolu 4. 9. 2018  Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouvy budou připraveny po dokončení a zaměření 
stavby náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje.  
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby náhradního chodníku na 
pozemcích Zlínského kraje. Stavba náhradního chodníku bude realizována v průběhu r.2019. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: stavba náhradního chodníku byla dokončena, odsouhlaseno vypracování geometrického plánu, 
po jeho dokončení bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou a následně bude zahájeno majetkoprávní 
vypořádání se Zlínským krajem.   
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: dne 23.10.2019 byl vydán kolaudační souhlas se stavbou chodníku na ul. Moravská, po 
předání podkladů od odboru investic bude proveden ve spolupráci se Zlínským krajem zápis stavby do katastru nemovitostí a 
následně bude zahájeno majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019).   

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 

(bod č.7.4 Projednání  a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1040/50, jehož součástí je 
chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje, 
třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, (Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm), předkladatel Ing. Kubiš 
 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
115m2, jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do 
vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 760 01 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvu a následně ji předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 



 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby 
náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje. 
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Darovací smlouva bude připravena po dokončení a zaměření stavby náhradního chodníku na 
pozemcích Zlínského kraje. Stavba náhradního chodníku bude realizována v průběhu r.2019. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 3.12.2018 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: stavba náhradního chodníku byla dokončena, odsouhlaseno vypracování geometrického plánu, 
po jeho dokončení bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou a následně bude zahájeno majetkoprávní 
vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: dne 23.10.2019 byl vydán kolaudační souhlas se stavbou chodníku na ul. Moravská, po 
předání podkladů od odboru investic bude proveden ve spolupráci se Zlínským krajem zápis stavby do katastru nemovitostí a 
následně bude zahájeno majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Majetkoprávní vypořádání se Zlínským krajem bude z důvodu žádosti Zlínského kraje o zápis 
věcného břemene pro splaškovou kanalizaci v dotčených pozemcích zahájeno až po zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti do 
katastru nemovitostí (smlouva bude projednána na RM dne 13.12.2019). 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 20/V., ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 

(bod č.7.15. Projednání bezúplatného převodu pozemních komunikací včetně pozemků od ŘSZK do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ),  zpracovatel Bc. Miroslav Kovář 
 Zastupitelstvo města má zájem o bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a na 
nich se nacházející pozemní komunikace – silnice III/48611 v délce 1,226 km od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,226 
zaústění do místní komunikace ul. Lázeňská, včetně mostu ev. č. 48611-1 a veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví 
Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
2) má zájem o bezúplatné nabytí pozemní komunikace – silnice III/48612 v délce 1,619 km od vyústění ze silnice I/35 po most 
u firmy Unipar, včetně veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm 
3) ukládá starostovi města jednat se Zlínským krajem o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu 
komunikací a pozemků uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení a termínu bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy. 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Úkol v řešení. Vzhledem k technickému stavu komunikací a rozsahu oprav, které byly na 
komunikaci v nedávné minulosti provedené město nemá výhrady k převodu pozemní komunikace III/48611. Most ev.č. 48611-
1, na kterém ještě v současné době probíhají dokončovací práce po rekonstrukci v mnoha ohledech nesplňuje parametry a 
proto je v tomto stavu nepřijatelné, aby byl převeden do majetku města. Námitky města Rožnov pod Radhoštěm na stav mostu 
a rozsah oprav byly předány ŘSZK a očekáváme vyjádření. 
Oddělení správy majetku předalo ŘSZK své vyhodnocení technického stavu komunikace III/48612 a své požadavky na 
opravy nutné k provedení rekonstrukce. V současné době se jedná o rozsahu rekonstrukce a technickém provedení 
především v úseku Hradišťko, kde ŘSZK odmítá opravovat komunikaci v celé šíři, navrhuje rekonstrukci v šíři pouze 6,5m. 
Zpracovává se studie na přesné vytýčení trasy 6,5m široké vozovky opravované komunikace v současné šíři komunikace a 
její oddělení od zbytku nerekonstruovaného povrchu. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: platí stav k 2.9.2019 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019:  platí stav k 2.9.2019 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 3/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 6.2 Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou a.s.)   zpracovatel Ing. Hrnčárek 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2005-3685 – UW mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 Praha 1, 
IČ 44848943 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města učinit veškeré následující 
úkony související se zrušením bankovního účtu č. 2188210104/4300. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Účet byl zrušen ke dni 27.11.2019. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 8.2 Schválení změny zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., etický kodex,)   
zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 21. 7. 2016 společnosti TV Beskyd 
s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, kterými 
zrušuje dozorčí radu společnosti a zřizuje redakční radu společnosti, a pověřuje starostu města zajištěním a podpisem 
písemného vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Notářský zápis byl vyhotoven a starostou města podepsán dne 20. 11. 2019.   
 
 



 
✓ úkol vyplývající z usnesení č. 10/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 8.2 Schválení změny zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., etický kodex,)   
zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Etický kodex redakce a redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. ve 
znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený Etický kodex je součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo města 
ukládá radě města zařadit na program zasedání zastupitelstva města pravidelně každý rok k projednání písemnou 
souhrnnou hodnotící informaci o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. vypracovanou redakční radou 
společnosti dle zakladatelské listiny společnosti. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Úkol zařadit na program jednání ZM k projednání písemnou hodnotící informaci o mediálních 
výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. byl zaevidován do přehledu úkolů vedeném MěÚ. První souhrnná informace bude 
vypracována až za rok 2020 a ZM předložena na začátku roku 2021 (únor 2021).  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 11/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2019,)   zpracovatel  Ing. Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku TJ Rožnov pod Radhoštěm, 
spolek, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 00534439 ve výši 40.000 Kč na projekt Český skateboardový pohár 
Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 
2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Připravená smlouva odborem školství a sportu byla podepsána oběma smluvními stranami. 
Finanční prostředky příjemce již obdržel. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 12/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2019,)   zpracovatel  Ing. Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Post Bellum, o.p.s. 
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 26548526 ve výši 45.450 Kč na projekt Nezapomeňme - listopad 89 na střední Moravě 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální 
dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Odbor školství a sportu připravil smlouvu a zaslal ji příjemci k podpisu. Doposud se podepsaná 
smlouva od příjemce nevrátila zpět. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 19/VII., ze zasedání ZM konaného 5.11.2019: 

(bod č 11.2 Informace o jednání s Českou poštou)   zpracovatel Mgr. Ing. Janíková 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci starosty města o možném prodeji budovy České pošty v 
Rožnově pod Radhoštěm na adrese Náměstí míru čp. 1268 a pověřuje starostu města jednáním se zástupci České pošty 
s. p., IČO 47114983 o podmínkách možného odkupu této budovy a přilehlých pozemků ve vlastnictví České pošty, 
s.p. dle důvodové zprávy.    
Plnění úkolu k datu 2.12.2019: Dne 25.11.2019 zaslán České poště s.p. dopis oznamující zájem města o koupi budovy České 
pošty s.p. na Nám. Míru čp. 1268 a přilehlých pozemků.  

 
4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově na 3 
zasedáních v termínech: 5.11., 15.11. a 29.11. Celkem bylo projednáno 69 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých 
zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města, nebo na sdíleném disku (Google). Zde jsou také 
uloženy podkladové materiály týkající se jednotlivých zasedání rady města. 
 
Diskuse : 
p. Adámek  – viz. usnesení rady města č. 762/36, týkající se veřejné zakázky na pořízení software pro kompletní 
zpracování materiálů rady města a zastupitelstva města. Táže se, jak to  ovlivní přístupnost k materiálům pro 
členy zastupitelstva? 
Mgr. Hep – systém který pořizujeme je z důvodu zkvalitnění a zefektivnění práce s materiály určenými pro radu 
města a zastupitelstvo města. Systém umožní lepší kontrolu materiálů včetně sledování výstupů a úkolů 
vyplývajících z jednání. Stávající systém je zastaralý a složitý.  
 
p. Mikulášková – příchod 12:10 hod. 

Ing. Mácha – táže se v jaké fázi je plnění jeho podnětu ze zasedání zastupitelstva 5.11. ohledně založení nové 
městské společnosti ( organizace) za účelem provozování městských sportovních zařízení? 
Mgr. Hep – do 31.12. 19 bude systém zpracován interně, rada města bude záležitost  projednávat na svém 
zasedání dne 13.12. Po-té budou  zastupitelé informováni. 



 
 
5.1. – informace soudní spor s IPR 
Mgr. Petra Pšenicová krátce informovala zastupitele o stávajícím stavu soudního sporu s IPR, kdy zůstává soudní 
spor o určení vlastnictví budov MŠ Koryčanské Paseky  a ZŠ Záhumení, na které je vedena exekuce z důvodu 
pohledávky fyzické osoby vůči IPR. Krajský soud řízení o určení vlastnictví k těmto nemovitostem pozastavil 
z oddůvodněním, že se jedná o věci rozhodnuté. Město podalo na základě tohoto dovolání k nejvyššímu soudu. 
Rozhodnutí nejvyššího soudu v této věci prozatím město neobdrželo. Ve věci exekuce podalo město k okresnímu 
soudu Praha východ vylučovací žalobu do exekuce,  kde tvrdí, že má k budovám vlastnické právo, které je 
s exekucí neslučitelné. V listopadu soud zamítl návrh města na přerušení řízení o vylučovací žalobě do doby, než 
rozhodne dovolací soud a nařídil jednání na 7.1. 2020.   
 

5.2 Projektová dokumentace na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, předkladatelé 
Ing. Dita Vávrová, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 31. 10. 2017 Zastupitelstvo města svým usnesením č. 6/XXI rozhodlo o navýšení realizačních nákladů na investiční akci 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ z částky 110 mil. Kč bez DPH (dle usnesení č. 16/XIII ze dne 21.6.2016) na 
částku 141,2 mil. Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje náklady na technickou a dopravní infrastrukturu včetně parkovacích stání, 
venkovní úpravy okolí nového objektu, náklady na vybavení interiéru zabudovaným vybavením i mobiliářem a náklady na 
projektovou dokumentaci. Cena nezahrnuje náklady na výslovně požadovanou pojížděnou propojku ke stávajícímu parkovišti 
a náklady na trafostanici. (viz důvodová zpráva podání 8.2 ZM 31.10.2017, a také Soutěžní podmínky pro urbanisticko – 
architektonickou soutěž o návrh „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, bod 10.2.1) 
 
Citace usnesení č. 16/XIII ze dne 21. 6. 2016         
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vstupní podmínky pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na 
akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ uvedené v důvodové zprávě a ukládá městskému úřadu a radě města 
postupovat při realizaci soutěže v souladu s těmito vstupními podmínkami.   
 
Základní vstupní podmínky (tzv. „nepřekročitelné podmínky“) pro zadání výše uvedené soutěže tvoří: 
• demolice stávající budovy kina 
• maximální celkové náklady ve výši 110 mil. Kč bez DPH 
• kapacity sálů (v počtu sedících návštěvníků): 
  velký sál: 350 osob (s možností navýšení projektu až o 15%) 
  malý sál (kino): 100 osob (s možností navýšení projektu až o 15% větší) 
• šikmé teleskopické hlediště (elevace) s možností jeho zatažení (poháněného) pro oba sály  
• novostavba budovy bude v pasivním energetickém standardu 
• zcela bezbariérově přístupné (výjimka pro vybrané technické zázemí) 
 
Citace usnesení č. 6/XXI ze dne 31. 10. 2017 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm               
1) schvaluje změnu vstupních podmínek schválených usnesením zastupitelstva města č. 16/XIII dne 21. 6. 2016 v rámci 

probíhající přípravy projektu "Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm", a to následovně: maximální celkové náklady 
realizace projektu (všech realizačních nákladů) činí 141,2 mil. Kč bez DPH a zároveň maximální výše spoluúčasti města, 
včetně případného bankovního úvěru, nepřesáhne 110 mil. Kč bez DPH, a ukládá radě města schválení dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 144/2017/ORM uzavřené dne 23. 5. 2017 se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 277 
55 690, který zohlední schválenou změnu vstupních podmínek, dle důvodové zprávy a jejích příloh,  

2) ukládá radě města zpracovat závaznou bilanci tvorby vlastních finančních prostředků a výše cizích zdrojů na financování 
kulturního centra a přístavby knihovny, a to dle jednotlivých let na období 2017 až 2020. Tento materiál předložit ke schválení 
zastupitelstvu města a následně zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 a 2020. 

 
Projekční firma Archteam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 27755690, 
zastoupená Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D, odevzdala dne 7.11.2019 v souladu se smlouvou o dílo na projekční práce 
v rámci akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ (č. sml. 144/2017/ORM – viz příloha č. 4 této důvodové zprávy) 
finální verzi dokumentace pro provádění stavby a zároveň zdůvodnění navýšení stavebních nákladů (tvoří přílohu č. 3 této 
důvodové zprávy).  
 



Na výrobním výboru dne 26.11.2019 byla finální verze projektové dokumentace projednána a všichni účastníci hlasováním 
vzali na vědomí informaci o předání a převzetí projektové dokumentace a informaci o navýšení stavebních nákladů (zápis 
z výrobního výboru tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy, prezenční listina pak přílohu 2 této důvodové zprávy). 
 
Náklady na realizaci projektu včetně trafostanice a pojížděné propojky ke stávajícímu parkovišti jsou 223.717.188,36 Kč včetně 
DPH, v této ceně není zahrnuta projektová dokumentace, související náklady na realizaci stavby (administrace veřejné 
zakázky, technický dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP v předpokládané ceně 1 962 620,- Kč včetně DPH) a 
vyvolané náklady na přeložky inženýrských sítí (CETIN, ČEZ, kabely NN Komerčních domů v předpokládané výši 2 434 335,- 
Kč včetně DPH). V návrhu rozpočtu na rok 2020 byla na tyto náklady vyhrazena částka 5 mil. Kč. 
 
 Bylo dohodnuto, že na základě provozně ekonomického modelu bude projekční firma spolu s městem a ve spolupráci 
s uživateli a odborníky na divadelní technologii hledat úspory v projektu tak, aby maximální cena realizace včetně trafostanice 
a propojky komunikace byla 215 mil. Kč včetně DPH. Z dosavadních jednání vyplývá, že toto snížení je možné bez snížení 
kvality provozu. Aby bylo dosaženo požadovaných úspor, z realizace bude vypuštěn vodní prvek. Finální verze bude po 
projednání s uživateli upravena projekční firmou Archteam včetně výkazu výměr a rozpočtu.  
  
Další připravované kroky v přípravě akce jsou následující: 
MěÚ - příprava veřejné zakázky na realizaci stavby kulturního centra (předpoklad 12/2019 a 1/2020) 
 
ZM – přijetí dotace rozpočtovým opatřením (předpoklad 02/2020) 
ZM - rozpočtové opatření na realizaci akce (215 mil. Kč včetně DPH, předpoklad 02/2020) 
 

RM - schválení zadávacích podmínek a vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – zápis z výrobního výboru 26.11.2019 
P2 – příloha zápisu z výrobního výboru 26.11.2019 – prezenční listina 
P3 –  příloha zápisu z výrobního výboru 26.11.2019 – zdůvodnění 
P4 – schválená smlouva o dílo (144/2017/ORM), včetně příloh 
 
 
 

Diskuse: 
Dita Vávrová – shrnuje historii celého projektu 
Ing.  Mácha – dává doporučení k návrhu usnesení. Pokud revokujeme usnesení, které uvádělo určitý cenový 
limit akce, navrhuje doplnit do usnesení nový finanční strop, který bude akci limitovat. Dává PROTINÁVRH.  
Ing. Holiš  – částku máme zastropovánu v rozpočtu města. S touto finanční výší se budeme hlásit do soutěže. 
Pokud by částka přesahovala stanovenou sumu, muselo by změnu schválit zastupitelstvo.   
Ing. Vávrová – s administrátorem zakázky je domluva, že částka uvedená je maximální. 
MUDr. Němeček – částka se navyšovala v průběhu času. Záměr měl předpokládat,  že součástí ceny je i 
demolice starého objektu a vyjádření všech správců sítí. Co se následných úspor týče, táže se,  na čem se dá 
ušetřit, aby nedošlo  k degradaci objektu? 
Ing. Holiš – proběhla architektonická soutěž, poté jsme začali jednat s majiteli pozemků a vlastníky či správci sítí. 
Jednání jsou poměrně složitá, proto jsme tyto záležitosti do částky nezahrnoval a řešíme to až nyní.  Máme 
vyčísleny částky na vnitřní vybavení, dnes jsme ve stavu, kdy jednáme s případnými sponzory, máme již 
přislíbenou pomoc jak finanční tak i jinou.  
Ing. Vávrová – úspory nehledáme sami,  hotový projekt konzultujeme s odborníky, kteří to předávají dál a od 
nich přijímáme rady, které nám mohou úspory umožnit. I na menších detailech lze uspořit.  
p. Koryčanský – zpočátku byla garantovaná cena 121 mil. Postupem času se částka stále navyšovala, dnes je 
to 241 mil. Kč. + úroky + soutěž.  Se stavbou mohou být další vícenáklady. Již před rokem  žádali  zastupitelé o 
informaci, jakým způsobem bude KC fungovat, aby se náklady alespoň částečně navrátily. Obává se, aby částky 
za pronájem objektu byly pro zájemce  přijatelné a aby byl také avizovaný zisk. Obává se,  že úspory hledáme na 
věcech, které jsou nutné k běžnému užívání objektu.   Domnívá se, že celé zadání bylo špatné, byla opomněna 
praktičnost objektu.  Obává se, že město nebude mít do budoucna  finance na jiné investiční akce.  
Ing. Holiš – zadání špatné nebylo, některé záležitosti jsou doménou architekta a  musíme je respektovat. O 
budovu se budeme muset starat a bude vyžadovat údržbu. 
 



Bc. Blinková – domnívá se, že budova je zbytečně okázalá.  Návrh Ing. Máchy zastropovat současnou částku 
v rámci usnesení bohužel nic neřeší, protože každé usnesení je revokovatelné.  
Ing. Kučera – o protinávrhu Ing.  Máchy  diskutovali v rámci koalice. V přílohách k bodům č. 6.4. a 6.5. jsou však 
částky na KC i knihovnu přesně uvedeny. Tyto částky bude zastupitelstvo schvalovat, takže požadované 
usnesení budeme mít.  
Ing. Mácha – trvá na svém protinávrhu, rozpočet ještě nebyl schválen, je potřeba postupovat chronologicky.  
Mgr. Kopecký – také nemá radost s navýšením nákladů,  ale projekt je velmi dobře připraven. Částka 215 mil. je 
alokována v rámci rozpočtu.  
Mgr. Drápal – umí si představit že do usnesení by se nedávala maximální částka  na samotnou realizaci, částku 
navrhuje  zastropovat formu podmínek výběrového řízení.  
Bc. Blinková – chápe, že cena objektu narostla i díky tomu, že se zvedla cena stavebních prací.  
Ing. Holiš – cenová politika se ve stavařině podstatně mění, ceny narůstají měrou, kterou nikdo nepředpokládal. 
Vždy jsme však hovořili o částce předpokládané, nikoli skutečné. Nyní máme jasný signál pro realizační firmy,  za 
jakou částku chceme stavět. Máme stanované podmínky.  
Mgr. Drápal – budeme mít stanovenu cenu 215 mil. Kč,  která bude stropem pro výběrové řízení. Samotnou 
realizaci však můžeme vysoutěžit levněji.  
Ing. Holiš – vyhlašuje 3 minutovou přestávku pro návrhovou komisi 
Ing. Mácha –vzhledem k tomu, že město chystá  výběrové řízení na zadavatele stavby doporučuje, aby do 
zadávací dokumentace by uveden stropový finanční limit ve výši 215 mil. Kč.  Stahuje tímto svůj protinávrh.  
 
Hlasování o usnesení č.  2/VIII. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o průběhu přípravy a převzetí 
projektové dokumentace k akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ a o dalších připravovaných 
krocích a ruší maximální limity pro celkové náklady na realizaci projektu a pro finanční spoluúčast města, 
včetně případného bankovního úvěru, stanovené v usneseních zastupitelstva města č. 16/XIII ze dne 21. 6. 
2016 a č. 6/XXI ze dne 31. 10. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č. 2/VIII.  

Pro:        17           Proti:              0     Zdržel se:        3 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

5.3 Provozně ekonomický model Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm, předkladatelé Mgr. 
Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček 

 
Důvodová zpráva: 
V rámci přípravy projektu Kulturního centra (KC) a nastavení jeho budoucí provozní, ekonomické a personální optimalizace 
byla zadána studie proveditelnosti a dopadová analýza realizace KC. V zadání této studie bylo zpracování analytiky 
(zhodnocení lokality, analýza nabídky, poptávky, budoucího výhledu), ověření konceptu, návrh provozního schématu projektu 
ve vazbě na budoucího provozovatele: T-klub, kulturní agenturu, p.o., zpracování finančního modelu i identifikace dopadů, 
přínosů i rizik. Pracovní verze studie, tvz. draft, byl představen na radě města 15. 11. 2019 a nadále precizován zpracovatelem 
v následných konzultacích s panem ředitelem T-klubu, kulturní agentury, p.o. i ze strany zadavatele.  
 
Součástí tohoto bodu podání je i související informace k projektu KC vzhledem ke snaze zapojit do financování projektu externí 
subjekty. Odbor kanceláře starosty na základě konzultací s ředitelem T-klubu, kulturní agentury, p.o. připravil pobídkový 
balíček pro tyto potencionální podporovatele, včetně vzorových smluv darovacích či sponzorských. Tento materiál byl 
projednán a schválen Radou města Rožnov p.R., dne 11. 10. 2019 (č. usnesení 706/32), do kompetence starosty města svěřil  
jednání  s potenciálními podporovateli projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm o výši finančních částek, druhu 
plnění, typu smluvního vztahu a následném informování o výsledcích těchto jednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rámcová studie proveditelnosti a dopadová analýza k realizaci výstavby a provozu nového Kulturního centra v 
Rožnově pod Radhoštěm 
P2 - nabídkový balíček pro externí podporovatele projektu KC v Rožnově pod Radhoštěm 
 



Mgr. Špaček – zpracovatel studie provozně ekonomického modelu Kulturního centra (dále jen KC) kvituje 
takto detailně připravený projekt a rozsáhlou dokumentaci, protože má v rámci své práce možnost srovnání. 
Rožnovu kulturní zařízení  velmi chybí. Místo setkávání je  důležitým prvkem města a Rožnov si jej zaslouží, protože 
jde o místo pro kulturně společensko - zábavný  program. Informuje podrobně o studii proveditelnosti. Rožnov má 
všeobecnou známost především díky Valašskému muzeu v přírodě a díky CHKOB.  V rámci cestovního ruchu je 
frekventovanou a turisty vyhledávanou lokalitou. Opačným trendem je pak úbytek obyvatel. Což se promítá do 
rozpočtu města.  Pokud by se tento negativní trend podařilo zastavit bylo by to pro město přínosem a nové kulturní 
centrum by tomu mohlo být nápomocno.  V současné době město nenabízí místo, které by vyhovovalo pro pořádání 
větších akcí. Proto je stavba KC důležitá. Objekt kina v žádném případě není vhodným pro rekonstrukci. Dále 
hovoří o možnosti využití vnitřních prostor KC. Cena 215 mil. Kč je srovnatelnou  s cenami v republice. Částka je 
průměrnou pro stavbu takového objektu. Částky ve stavařině skutečně rostou a v budoucnu se nedá očekávat, že 
by se tento trend změnil či obrátil. Doporučuje tedy výstavbu co nejdříve. Hovoří o vhodné variantě,  jakou formou 
provozovat KC a nabízí 5 variant. Nejvhodnější variantu vidí v možnosti  využití dlouhodobých zkušeností T klubu, 
který se jeví nejvhodnějším provozovatelem areálu. Dále hovoří o efektivním vytížení KC, a o předpokládaných 
typech výnosů, které lze z provozu očekávat. Pro vyváženou bilanci nákladů a výnosů je zapotřebí hledat vhodnou  
akceptovatelnou politiku za jakou by bylo možno objekt pronajímat a využívat. Zde vychází z reálných cen v ČR. 
Jistě budou akce, které bude město finančně podporovat, ale nelze nabízet služby pod cenou. Prezentuje přehled 
výstupů z finančního modelu, výnosy, náklady a hrubý provozní zisk. První 3 roky budou ztrátové, od 4 roku by měl 
být rozpočet již vyrovnaný. Dominantní podíl nákladů tvoří mzdy, energetické náklady jsou spíše podprůměrné, 
protože stavba je projektována s  co nejmenší  energetickou náročností.  Předpokládané výnosy jsou především z  
konferenčních a komerčních akcí, které  souvisí s turistickým ruchem. KC v rámci svého provozu bude schopno 
vytvořit 40 plných pracovních úvazků. Hovoří o celkových ekonomických dopadech z realizace projektu, kdy 
veřejné přínosy by měly být obohaceny o cca 220 mil. Jde však především  o celkový městotvorný rozvoj  města.  
 

Diskuse: 
Kučera  – doplňuje, že je nutno posuzovat  dvě roviny a to  ekonomický model a společenský význam a přínos 
stavby. Co se ekonomické situace týče, ano budou to výdaje pro rozpočet města. Ale jde o kvalitně  připravený 
projekt, který město potřebuje. Město bude také určitým způsobem podporovat místní spolky a organizace 
v možnostech  využívání KC.  
Mgr. Špaček –  doplňuje, že pokud by KC generovalo mírný zisk , byla by to optimistická bilance. Přínosy dle 
finalizace čísel stouply. Původní varianta byla spíše pesimistická 
p. Koryčanský – obává se,  že předpokládaná částka za pronájem na osobu je vysoká. V rámci hotelu Eroplán 
je také kongresový sál, který se nezdá být příliš vytížen.  Proto zpochybňuje avizované finanční přínosy 
z kongresové činnosti. Není vůči prezentaci optimistický. Nárůst zaměstnanců s sebou nese také vyšší náklady. 
Mgr. Špaček – upřesňuje, co cena za pronájem na osobu zahrnuje. Jde o balíčkovou službu včetně 
gastronomických služeb. Co se zaměstnanců týče, předpokládané akce,  které organizuje T klub jsou již 
plánované a jisté. Navrhuje proškolit odpovědného pracovníka zaměřeného na obchodní charakter, který by měl 
na starost zajišťování, propagaci a nabídku pro pořádání kongresových akcí.  
Ing. Beníček – vize pořádání kongresových setkání je ambiciózní, tým by měl být obohacen o další zaměstnance 
a i v případě negativního předpokladu je 4 rok finančně ustálený. Počítáme s nárůstem 5 pracovních míst s tím, 
že se využije úvazků  pracovníků T klubu,  kteří přejdou do úvazků KC.  
MUDr. Němeček – dodává, že  v blízkém  okolí je 13 hotelů, které nabízejí ubytování + kongresový sál. Co se 
týče kongresové turistiky je pesimistou. Většinou organizátoři využívají kongresových sálů spojených 
s ubytovacími kapacitami, které nabízejí hotely.  
Mgr.  Špaček – jsou akce putující a akce stálé. Zaměřili jsme se na akce putující. Lidé se chtějí potkávat a 
stoupá počet akcí kongresového typu. Je zapotřebí zaměřit se na akce regionálního charakteru. 
Ing. Mácha – primárně očekával informaci o tom, jak se bude KC chovat poté,  co se postaví a zprovozní. Chybí 
mu konkrétní čísla. Tuto  obecnou prezentaci vnímá jako ztrátu času.   
Mgr. Špaček – zadáním zadavatele bylo informovat o smysluplnosti a životaschopnosti projektu.  Zadáním 
nebylo analyzovat celý kulturní život v Rožnově.  
Bc. Blinková – primární je  vztah obyvatel ke kultuře a k nabídce, která je nabízena obyvatelům. Co se týče 
kongresové  turistiky, prostory pro 200 a více účastníků ve městě jsou. Dle rozborů konkrétních čísel se občan 
Rožnova  do KC dostane 4x za rok, proto předložený předpoklad ekonomického modelu se zdá býti nereálným.  
Mgr. Špaček – v rámci kongresové turistiky vidí naopak výhodu v tom, že KC nebude zajišťovat ubytování a 
k tomuto bude možno využít možností z širokého okolí.  Mezi návštěvníky KC musíme počítat také obyvatele 



okolních obcí. Pokud nový objekt bude důstojným a reprezentativním, sám vyvolá poptávku. Sál lze využívat 
k různým akcím i společensko – sportovním.  
Ing. Střálková – velký sál v Rožnově k dispozici není a právě proto se možná mnohé akce nekonají. Projekt je 
velmi dobře připraven a děkuje také p. Vičarové, že se záležitostí léta zabývala.  
p. Jelínek – záležitost posuzuje jako uživatel kulturních akcí, a obává se, že již nyní prodáváme lístky na akce 
které vůbec aniž tušíme, jaké budou. Kulturní akce v okolí jsou obsazené a je o ně zájem. My prozatím  
netušíme, jaká bude budoucí poptávka. 
MUDr. Němeček – zabývá se otázkou parkování, které se mu zdá být nedostačující svou kapacitou.  
Mgr. Špaček – nemyslí si, že by parkování přímo u objektu bylo rozhodujícím kritériem, naopak zastává názor 
nebát se rozptýlit návštěvníky po městě,  aby tak mohli využít nabídek a potenciálu města samotného. Jde o 
systematický přístup.  
Ing. Kučera –  nesouhlasí s názorem p. Koryčanského, že KC bude černá díra stejně, jako zimní stadion. Ve 
městě jsou zařízení, která bude město vždy dotovat.  
Mgr. Kopecký – kultura je celospolečensky důležitá, úroveň přípravy investiční akce rekonstrukce  zimního 
stadionu  se nedá srovnávat s úrovní připravenosti projektu KC. Přestože jde o velkou investiční akci města, která 
se neobejde bez problémů. Rožnov je město kulturní a komunitní a je zde velká poptávka po kultuře,  což je 
v materiálu zapracováno.  
Mgr. Kosová –  máme grantový systém, který plánujeme zachovat, a který použijeme i na provoz KC.  Debata se 
rozvíjí do podrobností  ve chvíli, kdy ještě nemáme postavenu a vybavenu funkční budovu KC.  Částka bude 
vysoká, ale míra přípravy této investiční akce není srovnatelná  s mírou přípravy zimního stadionu. Pan  Špaček 
udělal jakousi korekci využití KC a  ukázal věci v širším kontextu.  Materiál můžeme použít pro další chod a 
naplňování KC, což bude  úkol pro Mgr.  Sobotku. Máme čísla, která jsou v návrhu rozpočtu a víme s čím 
můžeme počítat.  
Mgr. Drápal – řešíme zde nyní cenu za osobu za pronájem objektu.  Pokud cena zahrnuje celkový balíček, není 
to mnoho. Bavíme se o KC jako o budově a pak řešíme kulturu jako takovou. My máme hovořit o tom,  zda 
budova je schopna generovat zisk a ne o náplni kultury.  
p. Koryčanský – rozebírá výši částky za pronájem na osobu.  
Mgr. Špaček – platba se skládá z několika složek a  cena je odvislá na tom o jakou společenskou akci jde. Cena 
za pronájem by měla  reflektovat počet účastníků, dobu,  kdy se koná a rozsah služeb, které jsou v rámci akce 
nabízeny. Zahrnuty jsou i útraty osob za gastronomické služby.  
Ing. Beníček – informuje  o nabídkovém balíčku pro externí podporovatele stavby KC. Jedná se o subjekty, které 
chtějí městu v rámci sponzoringu přispět na výstavbu KC. Máme stanoveny základní moduly. Jednání jsou 
aktuálně vedena.  
Ing. Holiš – máme k dispozici nabídkový balíček.  Je komunita, která má zájem o sponzoring, formou financí či 
darů. V únoru už bychom měli znát konkrétní sponzorské možnosti. Ukončuje debatu. 
 
Hlasování o usnesení č.  3/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rámcovou studii proveditelnosti a 
dopadovou analýzu k realizaci výstavby a provozu nového Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm, 
tvz. provozně-ekonomický model Kulturního centra, a informace o „nabídkovém balíčku pro externí 
podporovatele projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm“ dle příloh důvodové zprávy a 
prezentace zpracovatelů.  
 

Hlasování o usnesení č. 3/VIII.  

Pro:          17         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        3 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Informace o 3. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 
2020, předkladatelé Ing. Jan Kučera, Ing. Michal Laktiš 

 
Důvodová zpráva: 
Akční plán rozvoje města 2017 – 2020“ (dále jen „AP 2017 – 2020“) představuje prováděcí dokument „Strategického plánu 
rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2008 – 2020“, který je do uplynutí doby platnosti aktualizován každoročně při tvorbě 
rozpočtu. V průběhu měsíců října a listopadu 2019 byly provedeny činnosti na v pořadí 3. aktualizaci, výhledově zaměřené na 
rok 2020. 
2. aktualizace „AP 2017 – 2020“ s výhledem na roky 2019, 2020 byla schválena Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 19. února 2019.  
Odbor strategického rozvoje a projektů (analytik rozvoje města) nyní na základě informací a údajů poskytnutých odpovědnými 
osobami v souvislosti s naplňováním jednotlivých projektů, aktualizoval jak stav plnění, tak reálné finanční čerpání v roce 2019. 
Dále byly dle návrhu rozpočtu města na rok 2020, popř. dle dotačních titulů, uvedeny do souladu plánované finanční zdroje na 
rok 2020. 
U projektů „Kulturní centrum“ a „přístavba Městské knihovny“ dochází v rámci 3. aktualizace ke zvýšení nákladů v důsledku 
indexace cen stavebních prací a dodávek (viz tab. Kulturní centrum a přístavba Městské knihovny - náklady a model 
financování). 
 
Aktualizovaný „AP 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020, byl projednán dne 28. listopadu 2019 na 2. zasedání Strategického 
výboru. Strategický výbor souhlasil s 3. aktualizací v předloženém znění a doporučil zastupitelstvu města dokument schválit.  
 
Následně byla dne 29. listopadu 2019 informována Rada města Rožnov pod Radhoštěm o 3. aktualizaci „AP 2017 – 2020“, 
s žádostí o doporučení zastupitelstvu města předmětný dokument schválit. Rada města vzala na vědomí informaci o 3. 
aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy, a 
doporučila zastupitelstvu města její schválení. 
 
Aktualizovaná verze „AP 2017 – 2020“, odsouhlasená Strategickým výborem a vzata na vědomí Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm, je obsahem přílohy P1. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – 3. aktualizace Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  4/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 3. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města 2017 
– 2020“ s výhledem na rok 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 4/VIII.  

Pro:          18         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        2 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Předsedající vyhlásil 10 minutovou přestávku 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2019, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2019. 
 
V ROP č. 6 se jedná o aktualizaci příjmové stránky rozpočtu, a to v oblasti očekávaných daňových a nedaňových příjmů, 
zapojení dotačních prostředků, ale i nenačerpaných již dříve schválených dotací, které nebudou dle informací poskytovatelů 
zaslány městu do konce účetního roku.  
 



Jedná se zejména o dotaci na modernizaci školských budov, kterou máme v rozpočtu 2019 alokovanou v hodnotě cca 32 mil. 
Kč. Dle písemného vyjádření řídícího orgánu IROP bude tato dotace proplacena až v roce 2020, předpokládá se v prvních 
měsících roku.  
 
Za účelem vyrovnání rozpočtu musí být tento příjem vykompenzován i na straně výdajové. Ač město vygeneruje předpokládaný 
zůstatek řádově 120 mil. Kč, účetně tyto zdroje nelze použít na kompenzaci výpadku příjmů. Je tedy nutné účetně snížit 
některou z výdajových položek rozpočtu, které nebyly čerpány. Vzhledem k matematické výši nelze využít jinou položku, než 
účelovou rezervu na Kulturní centrum a Knihovnu. 
 
V roce 2020 pak bude příjem z této dotace zapojen matematicky do tvorby nové rezervy. Tzn., tato účetní operace se vyrovná. 
 
V kontextu těchto změn bude aktualizován i návrh rozpočtu 2020, který tuto dotaci zapracuje do návrhu rozpočtu. 
 
Potvrzení o schválené dotaci v příloze. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rozpočtové opatření č.6/2019 
P2 - potvrzení o dotaci 

 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – Finanční výbor projednal navržená rozpočtová opatření na svém zasedání dne  4.12. a hlasoval 7 
hlasy PRO,  1 se zdržel z celkového počtu 8 zúčastněných. 
 
 
Hlasování o usnesení č.  5/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 v rozsahu 39.968 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 5/VIII.  

Pro:          17         Proti:              0     Zdržel se:        2 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

6.2 Převod disponibilních prostředků z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města 
Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Město R.p.R schválilo v roce 2011 peněžní fond, který vyčleňuje 40 % vybrané daně z nemovitostí ve prospěch účelově 
vynaložených investic v oblasti inženýrských sítí. Důvodová zpráva v roce 2011 konstatovala, že  
 
„tímto způsobem lze vyčlenit získané finanční prostředky z běžného hospodaření ke stanovenému dlouhodobému cíli. Na 
základě diskuze o zvýšení místního koeficientu k dani z nemovitosti bylo rozhodnuto o zřízení takovéhoto účelového 
investičního fondu, prostřednictvím kterého by vyšší inkaso daně z nemovitostí bylo účelově shromažďováno v tomto fondu a 
využito výhradně pro potřebné investiční výdaje v oblasti technické infrastruktury, podle rozhodnutí zastupitelstva.“ 
 
Zdroje tohoto fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu města a do rozpočtu je každoročně zapojováno 40 % z 
vybrané daně. Konkrétní projekty jsou pak v přiložené tabulce.  
 
V poslední době se dá konstatovat, že objem požadavků na tento fond nedosahuje jeho zdrojů a finance nejsou využity. I s 
přihlédnutím k předpokládaným investicím v budoucích letech lze odhadovat, že zdroje fondu budou vyšší než čerpání.  FO 
tedy navrhuje, aby takto nepoužité finanční prostředky byly využity jako mimořádné posílení rozpočtu 2020, a to v hodnotě 6 
000 tis. Kč.  Do budoucna lze uvažovat o pravidelném zapojování těchto prostředků do rozpočtů, případně o aktualizaci 
pravidel, které by mohly způsoby čerpání rozšířit. Nicméně k tomu je třeba provést revizi územního plánu města a vyhodnotit 
budoucí rozvojové lokality. 
 
Do rozpočtu 2020 je tedy navrhováno: 
 
Pravidelný převod – 40 % z daně z nemovitosti 6 600 tis. Kč 



Mimořádný převod – částka 6 000 tis. Kč. 
Celkem tedy 12 600 tis. Kč. 
 
Na účtu fondu je k datu zpracování tohoto materiálu 14 160 tis. Kč. Přírůstek v roce 2020 se předpokládá 6 600 tis. Kč a 
zapojeno v rozpočtu 2020 je 5 400 tis. Kč. Lze tedy kalkulovat s převodem 6 000 tis. Kč ve prospěch rozpočtu, aniž by bylo 
narušeno financování dříve uzavřených smluvních závazků fondu. 
  
Tato změna je již v návrhu rozpočtu 2020 zapracována. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – úplné znění Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod 
Radhoštěm  
P2_tabulka průběžného čerpání fondu 

 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – členové finančního výboru hlasovali 6 hlasy PRO, 2 hlasy PROTI. Usnesení bylo přijato.  
Ing. Mácha – rozebírá definici statutu fondu  technické infrastruktury a táže se, jaká je úvaha o využití těchto 6 
mil. Kč, aby byl statut naplněn? 
Ing. Holiš -  hledali jsme rezervy a podíly, které lze uvolnit z hlediska investic, rozhodli jsme se že částku 6 mil. 
Kč  použijeme na jiné akce či projekty. V rámci rozpočtu bude položka zařazena na různé záležitosti města.  
Ing. Hrnčárek – z fondu finance vyjmeme, aby nebyly účelně vázány a zapojíme je do rozpočtu, aby mohly být 
použity na jiné záležitosti.  
Ing. Mácha – poukazuje, že mu jde pouze o čistotu procesu, aby použití financí bylo  v souladu se statutem 
daného fondu 
Ing. Holiš – zastupitelstvo má v tomto případě vyhrazené právo rozhodování, jak s financemi naložit 
p. Koryčanský – nesouhlasí s převedením částky do rozpočtu, jednou jsou finance alokovány k danému účelu a 
měly by tento účel splňovat. Pokud je chceme použít,  tak na realizaci investiční akce vodovod Horní Paseky. 
Dává PROTINÁVRH 
Ing. Holiš – v příštím roce jsou na tuto investiční akci alokovány finanční prostředky. Čekáme na ekonomický  
rozbor společnosti VaK Vsetín, zda by nebylo finančně výhodnější, kdyby vodovod stavěli právě oni.  Do konce 
ledna požádáme o dotaci u kraje. V příštím roce se tedy budeme bavit kdo a kdy bude akci Vodovod Horní 
Paseky financovat. Respektuje návrh p. Koryčanského.    
Bc. Blinková – dává PROTINÁVRH č. 2 – převést 3.5 mil. z fondu rozvoje technické infrastruktury na 
připravenou investiční akci – rekonstrukce ulice Vítězná.  
Ing. Kučera – byl autorem zásad a podmínek týkajících se využití fondu.  Tehdy navrhovali, aby 50% částky 
daně z nemovitosti bylo alokováno na tento fond.  V posledních letech finanční prostředky nejsou tak žádané a 
potřebné,  proto  ponecháme výši 40% na fondu a zbytek financí můžeme využít na jiné záležitosti. Uvolnit a 
použít finanční prostředky pro potřeby města je momentálně efektivnější než je nechávat na účtu.  
MUDr. Němeček – nevíme, jak bude financován vodovod Horní Paseky, ale bylo by možné financemi pokrýt 
například přípojky.  Také by bylo možné finance použít na chodník Tylovice-Hážovice v místě od Harcovny po   
Bystřický most.  
Ing. Holiš – prozatím jsme neřekli, kolik lidem chceme dát na přípojky. Projekčně chceme připravovat přípojky 
občanů pro příští rok, tak aby byli nachystaní.  Sbíráme informace o množství zájemců a pak vyhodnotíme, zda je 
pro občany lepší nechat si projekty zpracovat samostatně, nebo zda jim město  či VaK pomůže záležitost 
technických příprav zabezpečit.  
p. Koryčanský – navrhuje ponechat finance na účtu  fondu a použít je jako příspěvek na vybudování přípojek pro 
stavebníky.  
Ing. Holiš – fond technické infrastruktury řeší  prodloužení řádu,  ale neřeší vodovodní přípojky, které jsou 
v majetku občanů. Pokud se město rozhodne o příspěvek občanům, půjde o příspěvek formou daru.  Dnes víme, 
že aktuálně  poptávka, která by výhledově řešila lokalitu, kde by stavebníci požadovali pomoc. Pokud taková 
poptávka přijde bude se řešit na základě 5 letého splátkového kalendáře. Na tuto podporu bude mít město čas se 
připravit.  Co se chodníku v Tylovicích týče máme vše přichystáno, jednáme s krajem z hlediska podpory. 
Momentálně máme v návrhu rozpočtu 9 mil. Kč + další možné finanční prostředky z kraje a SFDI. Čekáme,  jak 
avizovaná podpora dopadne. 
MUDr. Němeček – navrhuje 6 mil. Kč na fondu ponechat do doby, než město obdrží tyto avizované finance. Pak 
je možno částku přesunout do rozpočtu.  



 
Ing. Holiš – rezervy v rozpočtu jsou a pokud se rozhodneme, že chodníky jsou prioritní máme několik dalších  
položek, ze kterých  můžeme finance čerpat. Rozpočet již počítá s uvedenou částkou 6 mil. Kč a pokud nyní 
návrh neprohlasujeme v rámci níže uvedených usnesení, návrh rozpočtu se nám rozpadne.  
Ing. Vávrová – doplňuje informaci o projektu rekonstrukce ul. Vítězná, do konce února bude vše pro možné 
vyřízení stavebního povolení. Samotné stavební povolení bude cca za 2 měsíce, v té chvíli, pokud na to 
vyčleníme finance budeme soutěžit zhotovitele v největší sezóně, což není šťastné řešení.   
Ing. Holiš – potvrzuje, že nemáme projekt připravený v té fázi, aby nám nezasahoval do plné sezóny a budeme 
nuceni soutěžit za maximální částky.  
Mgr. Drápal – v zásadách použití financí z fondu technické infrastruktury není uvedeno, že je možné financování 
přípojek. Přípojky si občané financují sami. Pokud vnímáme, že investiční akce rekonstrukce chodníku Tylovice-
Hážovice je nutná, nechápe, proč by se přednostně měly finance použít na rekonstrukci ul. Vítězná.  
p. Koryčanský – táže se, kolik máme nastřádáno na prioritu kterou je vodovod Horní Paseky? 
Ing. Holiš – nikdo nerozporuje důležitost vodovodu, předcházelo tomu dlouhé jednání s občany. V úterý bylo 
vydáno stavební povolení na vodovod po 15 letech mluvení. Některé protinávrhy nemůže podpořit i když na ně 
mají zastupitelé mají právo. 
p. Mikulášková – sama využila v minulosti fondu, ale vnímá, že pokud nyní není poptávka, proč finance nevyužít 
účelněji, nechápe obavy. 
Ing. Pavlica – upozorňuje, že starosta sám dal již několikrát  hlavu na špalek a slíbil občanům že vodovod na 
Horních Pasekách bude postaven. 
Bc. Blinková – v závěru diskuse svůj protinávrh stahuje. 
   
Hlasování o protinávrhu p. Koryčanského    
Ponechat finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč na Fondu rozvoje technické infrastruktury a vázat 
prostředky na výstavbu plánovaného vodovodního řadu Horní Paseky a již připravované etapy výstavby 
chodníku v lokalitě Harcovna.  
 

Hlasování o usnesení č.  

Pro:          5         Proti:              9     Zdržel se:        6 Nehlasoval:        0 

 
Protinávrh nebyl  přijat. 
 
 
Hlasování o usnesení č.  6/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje mimořádný převod částky 6.000 tis. Kč z 
peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch 
(financování) rozpočtu města 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č. 6/VIII.  

Pro:          14         Proti:              4     Zdržel se:        2 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

6.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích., 
předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místních poplatcích, včetně přílohy 
č. 1. a 2. 
Hlavním důvodem změny vyhlášky je podstatná novelizace zákona o místních poplatcích, která je účinná od 1.1.2020. 
Tato novelizace zavádí několik dílčích a terminologických změn. 
Poplatek ze psů – pouze dílčí změny – sleva pro důchodce, nově je vazba na věk 65 let. 
 
Pobytové poplatky: 
 



Dva poplatky (Lázeňský a Z ubytovací kapacity) jsou zcela zrušeny a jsou nahrazeny novým jedním poplatkem – Pobytovým 
poplatkem. Sazba nového poplatku pro rok 2020 zůstává na úrovni součtu těchto dvou poplatků, tzn. 21 Kč. Pro rok 2021 a 
dále je možné tento poplatek navýšit na 50 Kč. Cílem je tedy max. výnos z turistického ruchu, který při našich lokálních 
podmínkách již město dopravně, ekologicky a bezpečnostně zatěžuje (myšleno nákladově) nad úroveň ostatních měst. Tento 
nový poplatek zahrnuje širší škálu poplatníků a cílí také na nové ubytovací kapacity v tzv. „sdílené ekonomice“.  Poplatek je 
koncipován jako poplatek, který hradí turisté. Např. občan Rožnova p R, který se ubytuje v místním hotelu, takový poplatek 
platit nebude.  
Pro ubytování ve stanech navrhujeme 50 % slevu. Zde přihlížíme k sezónnosti tohoto typu ubytování a k nízkopříjmové 
klientele, která tento typ ubytování preferuje. Děti do 18 let jsou z poplatků obecně osvobozeny. 
 
Veřejné prostranství: 
 
Aktualizuje se příloha vyhlášky, kdy bude prostor veřejného prostranství definován nikoli parcelními čísly, ale názvy ulic. Praxe 
ukazuje, že je tato definice praktičtější. Také navrhujeme nevybírat poplatek, jehož celková výše by nepřesáhla 150 Kč 
z důvodu efektivity pracovních činností. V praxi jsou případy, kdy jsou např. půldenní výkopové práce zpoplatněny 36 Kč atd. 
 
Poplatek za „odpady“ navrhujeme zvýšení poplatku, viz samostatný rozbor níže. 
 
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst není zaveden. Tento poplatek využívají 
zejména města s historickými centry (Český Krumlov a pod). 
 
Poplatek ze vstupného – z praxe se jedná o poplatek, jehož výnos může být nižší než náklady na správu. Zákon také definuje, 
že např. NMP (VMP) je od takového poplatku zcela osvobozeno. Jednalo by se tedy pouze o příjem ze vstupného plesů, 
diskoték apod. 
 
Poplatek za zhodnocení pozemku. Zde je určitá možnost zpoplatnit pozemky, u kterých by město vybudovalo vodovod nebo 
kanalizaci. Rozbor takového poplatku se připravuje, nicméně není dosud rozhodnuto. Poplatek může být značně vysoký. 
 
Finanční změny poplatků: 

 2019 2020 2021 

Poplatek ze psů 1500 Kč bez změny  

Poplatek z pobytu 21 Kč/den bez změny 50 Kč/den – návrh 

Veřejné prostranství dle činnosti bez změny  

Poplatek „odpady“ 492 Kč 684 Kč návrh 

Poplatek za povolení vjezdu nezaveden   

Poplatek ze vstupného nezaveden   

Poplatek za zhodnocení pozemku nezaveden   

    
 
Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2020. 
 
Návrh na navýšení poplatku za „odpady“ je motivován dlouhodobou neudržitelností financování ztráty systému. Město má 
poplatek ve výši 492 Kč již 14 let stejný, ale náklady a investice, které byly proinvestovány, jsou na mnohem větší úrovni.  Do 
nákladů na poplatky se započítává pouze svoz komunálního odpadu, ovšem z hlediska služby pro občany je třeba vidět 
odpadové hospodářství jako celek. Náklady na komunální odpad činily v roce 2018 částku 7 659 tis. Kč, nicméně celé 
odpadové hospodářství pak 16 600 tis. Kč. Do poplatku se také nemohou přenášet mzdové náklady. 
 
Mimo komunální odpad je třeba chápat náklady na sběrný dvůr 6 685 tis. Kč, který mají občané zdarma, tříděný odpad a 
bioodpad. Samotná investice do sběrného dvora činila 26 mil Kč (z dotace). 
 
Celková ekonomika města je tedy ve ztrátě cca 3 – 4 mil Kč ročně. V kontextu 10 ti let se jedná o ztrátu 50 mil. Kč. Nevýhodou 
našeho města je i vzdálenost ke skládkám (Příbor, Životice) a s tím související náklady na dopravu. Mimo tuto skutečnost 
dojde k významnému zdražení skládkovného (2021) a toto bude progresivně růst. Snahou ČR je méně skládkovat, více třídit 
a spalovat. Nejbližší spalovna je však v Brně.  V budoucnu lze tedy důvodně předpokládat, že poplatky za odpady budou 
nadále významnou položkou domácností. Získat zdroje na toto navyšování nákladů a minimalizovat prohlubování naší ztráty 
je tedy možné formou zvýšení poplatku, přičemž max. legislativní sazba činí 1 000 Kč. V našem případě navrhujeme navýšit 
poplatek o 192 Kč, tzn. celková částka bude činit 684 Kč. (měsíčně tedy 57 Kč).  Pro občany, pro které by toto navýšení bylo 
ekonomicky zatěžující, byla ve vyhlášce dána možnost splácet v měsíčních splátkách od ledna – června daného roku tak, aby 
byl poplatek všech poplatníků uhrazen do 30.6. daného roku. 
 



Pro srovnání uvádíme poplatky okolních měst: 

Frenštát p. Radhoštěm 590 

Nový Jičín 552 

Kopřivnice (návrh) 540 

Vsetín 492 

Valašské Meziříčí 490 

Hranice na Moravě 696 

Přerov 700 

Frýdek – Místek 492 

Zlín 500 

Lipník nad Bečvou 660 

  

Rožnov p. Radhoštěm 492 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 –obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích  
P2_ příloha č. 1 OZV 3/2019 
P3_ příloha č. 2 OZV 3/2019 
P4_ekonomické náklady na odpadové hospodářství 

 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – členové finančního výboru schválili navrženou OZV 7 hlasy PRO, 1 se zdržel. Zvažovalo se více 
variant,  jak získat dodatečné finance do rozpočtu. Vzhledem k deficitu, které vykazuje odpadové hospodářství se 
přiklonili k navýšení částky za odvoz odpadu. Tato varianta se jeví výhodnější než v případě zvyšování daní,  kde 
by to nejvíce zasáhlo skupiny, které není více třeba více zatěžovat. 
p. Adámek – za politické uskupení PIRÁTI dává PROTINÁVRH o snížení navržené částky na 600 Kč namísto 
navrhovaných 684 Kč. Inspirovali  se ostatními městy. Navýšení je velkým skokem a obávají se, že občané díky 
tomu přestanou odpad třídit. Navrhuje, aby se část příjmu za pokuty z měření rychlosti použila  jako příspěvek na 
odpady. Do budoucna jde především o výchovu občanů, aby zmírnili produkci odpadů. Jde o změnu nákupního 
chování.   
p. Vychodil – táže se na  poměr mezi tříděným a netříděným odpadem. Přiklání se k návrhu že navýšení o 40% 
je velké a reakce občanů je odmítavá. Obává se, aby dopadem nebylo celkové znečištění města.  
Ing. Hanzl – informuje o konkrétních číslech.  
Mgr. Kokinopulos – viz. protinávrh p. Adámka, táže se jakou mají Piráti představu,  že město bude učit občany 
novým nákupním zvyklostem? Samotné navýšení na 57 Kč měsíčně nevidí jako tragické. Občané navíc mají 
sběrný dvůr, kde neplatí žádné poplatky a vývoz odpadu. 14 let beze změny výše poplatků za odpady je špatně. 
S protinávrhem nesouhlasí.  
p. Adámek – město se chystá realizovat koncepci životního prostředí,  která se bude odpady a odpadovým 
hospodářstvím  zaobírat.  Sami můžeme jít  příkladem, tak, že budeme používat obaly recyklovatelné, nebudeme 
vytvářet nový odpad a budeme tento způsob více propagovat.  Navrhuje každého ¼ roku zveřejňovat tabulky jak 
jsme na tom s tříděním odpadu a s cenami kolik vynakládáme za zpracování apod.  
Ing. Holiš – firma která nám sváží odpad již není schopna svoz  za stávajících smluvních podmínek ve městě 
vykonávat. Debata bude mít vývoj, ale co je jasné nikdy to nebude levnější.   
Ing. Pavlica – deficit v odpadovém hospodářství máme, možná by postupné navyšování bylo příjemnější. 
Finance z radarů by se měly  použít výhradně  na bezpečnost.  



Mgr. Drápal – nápad bezobalového hospodářství a výchovu  občanů pro ekologičtější hospodaření kvituje,  je to 
záležitost budoucnosti. Pokud občané odpad třídí, produkují méně komunálního dopadu a mohla by se snížit 
frekvence svozu komunálního odpadu.  
p. Vychodil – doplňuje, že vývoz stavební suti se ve Sběrném dvoře zpoplatňuje.  
Ing. Kučera – musíme řešit deficit v oblasti odpadového hospodářství. Motivujeme děti ve školách 
k bezodpadové výchově. Pokud bychom snižovali poplatky bylo by to nevýchovné. Je potřeba, aby si občané 
uvědomili, že každá služba něco stojí. Platit za něco co čerpáme je odpovědné. 
p. Koryčanský – za svoz odpadu je potřeba platit, poukazuje ale na vysoké částky, které město stojí sběr a 
likvidace bioodpadu. V tomto směru by také bylo možné uspořit.  
Ing.  Střálková – upozorňuje, že občanům vadí nepořádek kolem odpadových hnízd a absence motivačního 
systému.  
Ing. Holiš – některá odpadová místa budou postupně přesunuta do jiných vhodnějších lokalit. Co se motivačního 
systému týče, víme o problémech, jde o téma, které se bude postupně řešit.  
Mgr. Kosová – výchovný způsob vidí právě  ve zvýšeném poplatku. Jako město máme nadstandartní služby 
v podobě sběrného dvora který je pro občany zdarma. Pracujeme a zabýváme se jak motivačními způsoby, tak  
na záležitostí bioodpadu. 
Mgr. Kopecký – nevidí důvod, proč by navýšení poplatku za svoz odpadu mělo být příčinou toho, že občané 
přestanou třídit odpad. Co se motivačních prvků týče, mělo by se vyčkat na znění nového zákona.  
Ing. Mácha –  vyprodukujeme 500 kg odpadu na hlavu, je pořád větší podíl netříděného odpadu. Je všeobecně 
nedostatek třídících linek a zpracovatelských kapacit. Navrhuje podívat se a inspirovat se u některých  okolních 
obcí, kdy např. v Trojanovicích neplatí občané za odpady vůbec.  
MUDr. Němeček – navrhuje jako možnost využít jiných spaloven odpadu – např. v Kysuckém Novém městě.  
Ing. Hrnčárek – Slovensko je zahraničí obává se výše DPH.  Spalovny mají také určitou kapacitu. Co se třídění 
odpadu týče Rožnov je na 3 místě ve Zlínském kraji. Je však paradoxem, že o co více občané třídí o to méně 
financí dostáváme.   
Mgr. Rousová – občan -  z pohledu domácnosti jsou to výdaje z domácího rozpočtu. Pokud dochází k navýšení 
ceny měli by se občané více motivovat.  
Ing. Holiš – motivační složka je důležitá ale nyní dorovnáváme částku, která je již léta stejná v souvislosti s tím, 
že náklady na svoz odpadu stále stoupají. Služba byla již dlouhodobě podfinancována a nyní je zapotřebí to 
narovnat. Do budoucna budou ceny stále stoupat.   
Ing. Kučera – Rožnov má 2/3 obyvatel v bytech. Systémy monitorujeme ale v těchto bytových domech je obtížné 
přerozdělit finance tak,  aby platby byly spravedlivé. Město stále bude na odpadové hospodářství doplácet. 
Zdražení však v žádném případě není trestem za to, že se odpad třídí.  
 
Hlasování o protinávrhu p. Adámka:   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o 
místních poplatcích dle důvodové zprávy a jejích příloh s tím, že výše poplatku za odpad činí 600 Kč 
namísto  navrhovaných 684 Kč a ukládá městskému úřadu zapracovat tuto změnu doobecně závazné 
vyhlášky č. 3/2019. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2019 je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o protinávrhu p. Adámka  

Pro:          2         Proti:              12    Zdržel se:        6 Nehlasoval:        0 

 
Protinávrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o usnesení č.  7/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o 
místních poplatcích dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2019 je 
součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 7/VIII.  

Pro:          18         Proti:              1     Zdržel se:        1 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 



 

6.4 Schválení smlouvy o úvěru – investiční úvěrový rámec, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
RM na svém zasedání dne 11.10.2019 rozhodla o vypsání výběrového řízení na investiční úvěrový rámec ve výši 127 mil Kč. 
Tento úvěr by měl sloužit k dofinancování investičních akcí Kulturní centrum a Přístavba knihovny. V rámci výběrového řízení 
na poskytovatele tohoto úvěru byly osloveny bankovní ústavy: 
 
Česká spořitelna, a.s. 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
Československá obchodní banka, a.s. 
Komerční banka, a.s. 
Raiffeisenbank, a.s. 
Sberbank, a.s. 
Unicredit Bank, a.s. 
 
Nabídku podala pouze ČSOB, a.s. a KB, a.s. 
 
Nabízené sazby: 
 
ČSOB – 3 M PRIBOR + 0,01 % p.a.  (2,19 % p.a.) 
KB – 3 M PRIBOR + 0,11 % p.a. (2,29 % p.a.) 
 
Blíže viz příloha č. 4 důvodové zprávy – protokol o otevírání a hodnocení nabídek. 
 
3M PRIBOR k datu zpracování materiálu činí:  2,18 %.  
 
Orientačně byly podány také indikativní (nezávazné) fixní sazby, jejichž výše predikuje budoucí pokles úroků. V případě 
dokončení přijetí úvěru a ujasnění celkové výše čerpání FO předloží ZM k projednání možnost zajištění úrokové sazby 
úrokovým swapem. Důvod, proč tak není činěno v tomto okamžiku je pravidlo, že fixování sazby je závazek města a takový 
úrok by muselo město již zcela uhradit, aniž by úvěr v budoucnu čerpalo v předpokládané výši.  Proto tento způsob zajištění 
bude řešen až následně. 
 
Úvěr je koncipován jako dlouhodobý s tříletým čerpáním a konečnou splatností v roce 2033. 
 
Splátky jsou navrženy (v mil Kč): 
 

2023 – mimořádná 67 000  Jednorázově 

2023 - 2026 3 000  Ročně 

2027 - 2032 6 850  Ročně 

2033  6 900  Ročně 

   

 
Splátky jsou nastaveny nepravidelně, a to tak, aby v součtu se současnými splátkami dříve sjednaných úvěrů (do roku 2026) 
nebyly pro dílčí rozpočty příliš zatěžující. (viz tabulka v příloze). 
 
Zůstatek současných úvěrů je na úrovni 52 mil Kč. 
 
Účel úvěru je: 
 
60 mil. Kč na financování investic 
67 mil. Kč na předfinancování dotačních prostředků 
 
Ač podmínky úvěrové smlouvy nestanovují podmínku čerpání získáním dotací, interní rozhodnutí předpokládá, že úvěr 
nebude čerpán, pokud by dotace nebyla získána, a to až do okamžiku přehodnocení celého financování zmíněných investic. 
 
Pokud by k takové situaci došlo, smlouva městu nestanovuje žádné sankce. 
 
Poplatek za pracování úvěru činí : 21 800 Kč. 



 
V návaznosti na úkol ZM byla zpracována analýza budoucích investičních možností města, která je uvedena v příloze tohoto 
materiálu a predikuje finanční potenciál města v budoucích letech. Analýza byla zpracována interně při mírném růstu příjmů 
na úrovni 2,5 – 3 % a pesimistickém vývoji výdajů s růstem 4 – 5 %. Příjmy města lze ovlivnit jen částečně, výdaje města jsou 
pak vnitřní rozhodnutí, které spočívá ve stanovení mzdových nákladů, oprav, investic, činností, dotačních program, příspěvků 
do neziskového sektoru apod.  

 
Pozn: Ve smlouvě byl druhou smluvní stranou vyplněn chybně datum v doložce o schválení smlouvy v ZM, 
v originále bude opraveno. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o úvěru č. 2019016576 (GINIS 0348/2019/OF)  
P2_0_příloha smlouvy č. 1 Prohlášení o vzájemných vazbách 
P2_1_příloha smlouvy č. 2  Všeobecné obchodní podmínky 
P3_Výpočty disponibilních prostředků budoucích let 
P4_0_protokol o otevírání obálek  
P4_1_protokol o hodnocení nabídek 

 
Diskuse: 
Holiš  - upozorňuje, že pokud schválíme úvěr nekončí rozvoj města. 
p. Koryčanský – půjčujeme si částku podstatně nižší.  
Ing. Hrnčárek – ano finance dostaneme na účet a od EU je obdržíme, jakmile se budova zkolauduje. Pak finance 
vrátíme bance a pak budeme splácet částku rozloženou na 10. let. Pokud dotaci neobdržíme, přistoupíme 
k jinému variantnímu řešení.  Finance na dotace jsou použity na mimořádnou splátku.  
Ing. Holiš – pokud dotaci neobdržíme,  máme plán B kdy Kulturní centrum bude stavit městská společnost. Ale 
věříme, že se tak nestane. 
Bc. Blinková – úvěr byl vysoutěžen standartně, ale bude hlasovat proti. Městu výrazně narůstají provozní 
výdaje. Pokud chce město investovat musí šetřit.  
Ing. Mácha – je zřejmé, že město zadlužujeme úvěrem na 3 volební období a omezujeme také budoucí investice. 
Hodnota investice v čase. Doporučuje zamyslet se nad tím,  zda není zodpovědnější si na investici KC půjčit, 
postarat se aby akce byla dokončena a co se týče ostatních investičních akcí, včetně přístavby knihovny, znovu 
tyto posoudit a vybrat dle potřebnosti ty nejpodstatnější. Sám úvěr tak, jak je předložen nepodpoří.  
Ing. Kučera – dodává, že tyto strategické investiční akce jsou součástí akčního plánu, který zastupitelé schválili 
a jde o plánované akce stejně tak, jako je plánovaný úvěr. Disponibilní prostředky se zvyšují vývoj je odhad, 
nemůžeme určit co bude.  
Ing. Holiš – pokud budeme stále výstavbu KC odkládat, budou náklady pořád vyšší. Za levnější cenu to již 
nepostavíme. Akční plán nám již nyní ukazuje, které investiční akce budou jako prioritní.  
p. Koryčanský – pokud všechno půjde dle plánu je možno si půjčit na vodovod Horní Paseky, táže se, zda nám 
banka půjčí, i když budeme zatíženi úvěrem? 
Ing. Hrnčárek – záleží na bance, nákladovou položku máme pod kontrolou. Máme prostor a banka to tak vidí. U 
vodovodu budeme investovat bez DPH. Neplánujeme však v těchto projektech další úvěr.  
 
Hlasování o usnesení č.  8/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na 
poskytovatele služeb s názvem „Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm“, kterým je dle 
důvodové zprávy a jejích příloh Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČO 00001350. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím úvěru od vítězného uchazeče a způsobu 
jeho splácení dle podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru č. 2019016576 a schvaluje uzavření smlouvy o 
úvěru č. 2019016576 na výše uvedené výběrové řízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným 
uchazečem Československou obchodní bankou, a.s. Schválená smlouva o úvěru č. 2019016576 ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 8/VIII.  

Pro:          16         Proti:              3  Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 



 

6.5 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. 
Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2020 v celkové částce 
646 675 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je v souladu s legislativou 
zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umožňující vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané 
vznést k návrhu písemné připomínky. Prozatím byla doručena jedna písemná připomínka, která je uvedena v příloze č. 6 
důvodové zprávy. Připomínka bude projednávaná a bude o ni hlasováno ještě před samotným hlasováním o návrhu rozpočtu. 
O případných dalších písemných připomínkách k návrhu rozpočtu ze strany občanů města budete informování přímo na 
zasedání dne 10. 12. 2019. 
 
Rozpočet města je navrhován jako „vyrovnaný“ tzn. příjmy i výdaje se rovnají (nikoli z hlediska legislativy). Do příjmů jsou také 
zahrnuty financující operace, což je předpokládaný zůstatek finančních zdrojů ke konci roku 2019. Tento zůstatek bude po 
ukončení fiskálního roku aktualizován.  V návrhu rozpočtu 2020 je předpokládaný zapojený zůstatek v odhadované výši 131 
mil Kč (vč. FRTI). Jak je uvedeno v návrhu rozpočtu, v okamžiku zpracování materiálu nebylo zcela jisté, zda bude načerpána 
dotace na modernizaci základních škol ve výši 31 906 tis. Kč.   V tomto okamžiku je již potvrzeno, že tato dotace bude až 
příjmem roku 2020 a proto předkládáme aktualizaci návrhu.  
 
Změna návrhu rozpočtu 2020: 
 
Financování příjmové (zůstatek):   mínus 31.906 tis. Kč  
Položka 8115 
 
Dotace přijaté:                                   plus 31.906 tis. Kč 
 
Z toho neinvestiční 4116 –      165 tis. Kč 
           investiční     4216 – 31 741 tis. Kč. 
 
V rozpočtu 2019 je tato akce pod číslem „org“ 3900039975 
 
Celkové finanční saldo se tedy nemění. 
 
V oblasti příjmu z daní bylo vycházeno z predikce státního rozpočtu a byl zapojený příjem ve výši 5 % navýšení daní. Ostatní 
příjmy jsou odhadovány dle smluvních ujednání a skutečnosti roku 2019. Významnou položkou je zapojení výnosu z pokut za 
nedodržení povolené rychlosti.  Rozpočet také zapracovává navýšení místních poplatků za „odpady“. 
 
Zásadním zdrojem na straně příjmů je pak zapojení nového investičního úvěru ve výši 127 000 tis. Kč, jehož čerpání bude 
podmíněno schválením a zahájením investičních akcí: 
 
Kulturního centra 
Přístavby knihovny  
 
O zahájení těchto akcí bude rozhodnuto samostatným rozhodnutím zastupitelstva po ujasnění investiční náročnosti 
(„vysoutěžení ceny“).  Na straně příjmů je úvěr zapojen do rozpočtu z důvodu zajištění krytí výdajové stránky rozpočtu. Úvěr 
je pak na straně výdajů převeden do účelové investiční rezervy. 
 
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje v celkové částce 357 340 tis. Kč, tak výdaje investiční v hodnotě 
281 735 tis. Kč. Významnou položkou je vytvoření investiční rezervy ve výši 219 000 tis. Kč., která je tvořena vlastními zdroji 
(přesun dříve vytvořené rezervy 77,5 mil Kč, jejího navýšení o vlastní zdroje a zmiňovaný úvěr. Celkem je tedy na výše citované 
investice pro rok 2020 akumulováno 227 000 tis. Kč. Náklady nad tuto částku budou řešeny v následujících rozpočtech.  Část 
z těchto prostředků je již v rozpočtu oddělena (3 mil Kč + 5 mil Kč) na doplacení projektových materiálů a přípravné práce 
projektů (např. přeložky a pod). V celkové sumě investic pak nejsou započítány akce „pod čarou“. 
 
Rozpočet také obsahuje výdaje našich fondů (FRTI, Sociální fond).  V oblasti financování jsou plánovány splátky úvěrů. Nový 
úvěr je v rozpočtu zapojen jen v oblasti teoretického splácení úroků za poslední Q účetního roku, protože se předpokládá, že 
jeho čerpání by bylo až v okamžiku proinvestování vlastních zdrojů. 



 
Ve mzdové oblasti je aplikováno nařízení vlády, které navyšuje plat zaměstnancům o 1500 Kč měsíčně. V souhru včetně změn 
zákonných tarifů, neobsazených pozic a odměn jsou celkové výdaje na platy (bez platů z dotací) navýšeny o 5,8 %. 
 
Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 10.000 tis. Kč.  
 
Rozpočtové provizorium - pravidla 
 
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2020 nebyl schválen vůbec a bylo by hlasováno o usnesení ve 
variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2019. U provozních výdajů, 

jejichž výše je smluvně sjednaná, pak v plné výši.  
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2019 do roku 2020, budou hrazeny v plné výši. 
4. Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny v plné výši.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2020 -  sumárně. 
P2 -  Rozpis rozpočtu návrhu rozpočtu města na rok 2020 – detail. 
P3 -  Seznam nezařazených investičních akcí  
P4 -  Plán ekonomické činnosti (VHČ) 2020 
P5 -  Předpokládaná skutečnost rozpočtu 2019 
P6 -  Písemná připomínka občana města k návrhu rozpočtu 
 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – upozorňuje na balík investic, které pro příští rok město chystá. Zmiňuje ty nejzákladnější. Táže se 
Ing. Hrnčárka, zda je  rozpočet vyrovnaný? Debata o rozpočtu se prolínala předchozími body.  
Ing. Hrnčárek - z hlediska legislativy ne – je financován úvěrem, z hlediska matematiky ano.  
p. Koryčanský – nevidí zde 30% nárůst, který byl avizován a který o tolik navyšuje stavební práce u investiční 
akce KC.  
Ing. Holiš – pokud velkou věc chceme realizovat musíme se na ni nachystat v rámci rozpočtu. 
Bc. Blinková – ruku pro rozpočet nezvedne bude hlasovat pro variantu č. 3, navrhuje vyčkat  na výsledky dotací. 
Variantu rozpočtového provizoria vidí jako legitimní. PROTINÁVRH 
RNDr. Melcher – bylo mnoho připomínek k finančním otázkám opozice reaguje stejně jako ve státě. 
Ing. Pavlica – členové finančního výboru hlasovali lasoval 5 hlasy PRO, 1 PROTI, zdrželi se 2 členové.  
 Mgr. Kokinopulos – rád by hlasoval pro schválení rozpočtu, ale zdrží se z důvodu střetu zájmu. Jedná se o 
investici která je určena pro vybudování hřiště na  ZŠ Koryčanské Paseky 
Ing. Mácha – úvěr mu vadí, zadlužuje město na 13 let dopředu. Navrhl  řešení půjčit si  finance, dokončit 
výstavbu  KC a ostatní investice zamrazit a realizovat  jen ty nejklíčovější. 
Ing. Holiš – město finance střádá a na tyto dvě velké investiční akce je připraveno. Jde o jinou míru přípravy, než 
když se schvaloval zimní stadion. 
p. Koryčanský – také rozpočet nepodpoří nelze mít vše naráz. Dvě velké investiční akce jsou moc. 
Ing. Holiš – dodává, že k návrhu rozpočtu přišla připomínka občana, zařadit do rozpočtu města investiční akci 
rekonstrukce ul. Vítězná. K této akci již byla vedena diskuse.  
občan – děkuje za vysvětlení nicméně neví proč se akce nezařadí už dnes, ze zdrojů rozvoje technické 
infrastruktury mohla být akce realizovatelná.  
 
Předsedající vyhlásil 10 minut přestávku 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č.  9/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města 
pro rok 2020 pana M.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 24. 11.2019, a 
nesouhlasí se zařazením rekonstrukce ul. Vítězná do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 dle předložené 
připomínky 
 

Hlasování o usnesení č. 9/VIII.  

Pro:           11        Proti:              6     Zdržel se:        3 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
Hlasování o  protinávrhu p. Blinkové  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zásady rozpočtového provizoria do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2020 dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 9/VIII.  

Pro:           6        Proti:              14    Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Protinávrh nepřijat.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  10/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2020 ve znění změny návrhu 
rozpočtu dle důvodové zprávy ve výši 646 675 tis. Kč ve výdajové i příjmové části.  Jako závazný ukazatel 
je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních 
výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu 
rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Správce odboru investic je oprávněn převést 
obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce.  
 

Hlasování o usnesení č. 10/VIII.  

Pro:           14        Proti:              5     Zdržel se:        1 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
Doprovodné usnesení: 
Hlasování o usnesení č.  11/VIII 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam nezařazených investičních akcí 
uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 
2020 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 11/VIII.  

Pro:           18        Proti:              0  Zdržel se:        1 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 
 
 



6.6 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této společnosti je provoz 
krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. Tato činnost je v lokálních podmínkách a při 
zachování cenově přijatelného vstupného vždy ztrátová. Největší nákladovou složkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo 
a mzdové náklady.  V oblasti tržeb jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika 
letního koupaliště se odvíjí vždy od teplotních podmínek sezóny. 
 
Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena na období 5 let. Prvním rokem 
byl rok 2015. Posledním rokem je 2020.  Každoročně je pak schvalován pouze příspěvek pro aktuální rok, který bude následně 
vyúčtován.  
 
Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech: 
 

2015 5.192.000,-- 

2016 5.492.000,-- 

2017 5.580.000,-- 

2018  6.450.000,-- 

2019 7.000.000,-- 

2020 7.700.000,-- 

 
 
V roce 2020 jsou kalkulované zejména tyto výdaje a příjmy: 
 

 2019 2020  Rozdíl 

Tržby bazén 5.065.000,-- 5.665.000,-- 12 % 

Tržby koupaliště 1.650.000,-- 1.650.000,--  

    

Mzdové náklady 5.635.000,-- 7.040.000,-- 25 % 

Energie 1.920.000,-- 2.030.000,-- 1 % 

Služby 1.680.000,-- 1.970.000,--                       17 % 

Materiál 720.000,-- 1.260.000,--   75 % 

 
Významnou položkou jsou také odpisy majetku. 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že plánovaný růst příjmů je nižší, než růst výdajů s.r.o. 
Tržby letního koupaliště nelze vzhledem k počasí přesně naplánovat. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014  
P1.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 
P2.0 - Smlouva o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2020, č. smlouvy v GINIS 0334/2019/KBR 
P2.1 – Příloha smlouvy - rozpis nákladů a výnosů 2020 
 

Diskuse: 
Bc. Zlámal –  dodává, že úvěr se bude splácet ještě po dobu cca 5 let. Prozatím pozastavili veškeré investice. 
Ing. Holiš – v příštím roce chystáme transformaci městských sportovních zařízení do nové městské organizace 
za účelem provozování městských sportovních zařízení. Na únorovém zasedání zastupitelstva již budeme mít 
připraveny konkrétnější informace.  
p. Vychodil – táže se na důvod pro navýšení mzdových nákladů o 25% 
Bc. Zlámal – došlo k přijetí 1 zaměstnance a došlo k navýšení mezd.  
Ing. Mácha – v roce 2019 společnost vykazuje předpokládanou ztrátu 3 mil. Kč. Táže se, z čeho bude ztráta 
uhrazena? Přiklání se k vytvoření nové městské společnosti.  Vše bude pod kontrolou. 
Ing. Hrnčárek – pokud má společnost  záporné hospodaření jednatel může požádat zastupitelstvo  o 
dofinancování, rada města ještě nerozhodla,  jak bude se ztrátou nakládat 
Ing. Holiš – kontrolu nad hospodařením společnosti máme je však zapotřebí udělat zásadní změnu v nastavení 
fungování společnosti.  



RNDr. Melcher – dodává, že bude probíhat kontrola společnosti, kterou provede Kontrolní výbor  
 
Hlasování o usnesení č.  12/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2020 ve výši 7.700.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření 
smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2020, číslo smlouvy 0334/2019/KBR se 
společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/VIII.  

Pro:           19        Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 

6.7 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje (zajištění lékařské pohotovostní 
služby v Rožnově pod Radhoštěm), předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 
Důvodová zpráva: 
Rada města dne 19. 12. 2008 schválila smlouvu, na základě které je příspěvkovou organizací ZK o víkendech zajištěna 
lékařská služba první pomoci pro dospělé. Stanice je na Nábřeží Dukelských hrdinů.  Původně byla v budově polikliniky 
v Rožnově pod Radhoštěm. Motivem financování této služby ze strany města a okolních měst byla skutečnost, že zdravotní 
pojišťovny tuto službu plně nefinancují. Od roku 2015 je tento finanční transfer v režimu zákona č. 250/2000 Sb. a je povolenou 
finanční podporou.  Dle zákona č. 134/2016 Sb., § 29 písmene n) a navazující přílohy č. 2 zákona) jde o obecnou výjimku - 
služby poskytované osobami založenými za jiným účelem, než je dosahování zisku – viz příloha č. 2 zákona – seznam služeb, 
které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona: Kód přílohy 75252000-7. 
 
Schválením dodatku č. 1 byla smlouva prodloužena do 31. 12. 2022. 
 
Zástupce provozovatele této služby nás požádal o navýšení zálohy pro rok 2020 o 127 000 kč, a to z důvodu rostoucích 
nákladů (zejména mzdových) a poklesu tržeb. Tržby budou v 2019 vykázány v nižší hodnotě, protože službu navštívilo méně 
pacientů. Z tohoto důvodu fixní náklady nejsou zcela pokryty zálohovou platbou a tento trend provozovatel avizuje i pro rok 
2020. LPS v Rožnově pod Radhoštěm zabezpečuje celkem 6 lékařů, kteří se střídají, z toho 4 lékaři mají uzavřenou obchodní 
smlouvu a 2 lékaři pracují na základě dohody dle zákoníku práce. Ordinační doba LPS v Rožnově pod Radhoštěm je v SO, 
NE a svátky v době od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
 
Na doplnění avizujeme, že Ministerstvo zdravotnictví plánuje finančně podpořit tvorbu urgentních příjmů prostřednictvím 
evropského investičního programu v programovacím období r. 2021–2027. Součástí nového modelu urgentní péče bude také 
lékařská pohotovostní služba, která bude nově organizována při urgentních příjmech nemocnic. Tato všeobecná pohotovost 
bude fungovat od 16:00 do 22:00 a o víkendu od 9:00 do 16:00 respektive do 22:00 hodin. Ordinační hodiny budou jednotné 
v celé ČR. Koncepce předpokládá, že službu zabezpečí praktiční lékaři. Vyhláška rovněž definuje minimální standard 
personálního a věcného vybavení těchto ordinací. Po celou ordinační dobu lékařské pohotovostní služby bude k dispozici 
fungující pohotovostní lékárna. Model definuje také dětskou pohotovost, která by měla být zpravidla při dětském oddělení 
nemocnice. Službu vykoná buď kmenový dětský lékař nebo lékař ze spádových registrujících dětských lékařů. 
 
Z výše uvedené změny je však nutné dovodit možné dopady na LPS v Rožnově pod Radhoštěm, protože v takovém případě 
lze předpokládat, že danou službu již nebudou zdravotní pojišťovny financovat vůbec a služby lékařů v návaznosti na nový 
model mohou být problematické. Služba by musela být zcela zrušena, nebo plně hrazena městem na komerční bázi. 
 
Pro komplexnost informaci uvádíme počty ošetřených pacientů od r. 2011. 
 

 Počet ošetřených pacientů 

2011 688 

2012 705 



2013 659 

2014 727 

2015 822 

2016 855 

2017 842 

2018 891 

2019 684 (k 30.9) 

 
Záloha 2019 – 502 760 Kč 
Záloha 2020 – 629 840 Kč 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o poskytování služeb obecném hospodářském zájmu (agendové číslo v GINIS: 0279/2015/OF)  
P2 – Dodatek č. 1  (agendové č. GINIS 378/2015/OF/1)  
P3-  Dodatek č. 2 (agendové č. GINIS 378/2015/OF/2)  
P4 – kalkulace nákladů 2020 
 

Diskuse: 
MUDr. Němeček – v plánu je zřizovat urgentní příjmy,  které by měly poskytovat služby první pomoci.  
Provozovatelem je záchranná služba ZLK.  Města si službu vykupují. Netýká se to rychlé záchranné služby, jde 
jen o LSPP. Rozhoduje se o tom, kde bude  pohotovost. Byla také  varianta že města by mohla být 
provozovatelem urgentů.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  13/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou 
záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 
Zlín, IČO 62182137 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze 
č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.   
 

Hlasování o usnesení č. 13/VIII.  

Pro:        19           Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
Vedení zastupitelstva přebírá Ing. Kučera 

 
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 

Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35), předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor 
Kubiš 

Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby „Silnice I/35 Rožnov 
pod Radhoštěm, křižovatka“, která byla realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů a veřejného osvětlení. 
Na základě požadavků ŘSD ČR město Rožnov pod Radhoštěm schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí č. 
132/2019/OSM uložených v pozemcích společnosti OMV související s realizací stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, 
křižovatka“ na ZM dne 18.06.2019, která však z důvodu realizovaných změn majetkových poměrů - odprodej části pozemku 
p.č. 1002/3, který byl realizován ve stejném časovém období, nebyla zapsaná do katastru nemovitostí.  Návrh na zápis smlouvy 
č. 132/2019/OSM byl rozhodnutím katastrálního úřadu dne 17.10.2019 zamítnut. Z důvodu, že smlouva na zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se společností OMV byla projednána v ZM, předkládá OSM i tuto novou smlouvu č. 344/2019/OSM k 
projednání v ZM.    
Odbor správy majetku předkládá na základě změn majetkových poměrů v dotčené lokalitě, prodej části pozemku p.č. 1002/3, 
upravený návrh smlouvy na zřízení služebnosti v tomto novém rozsahu:  



Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a 
společností OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687 jako povinným. 
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení 
SO C 451- Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,5m a o celkové výměře 55 m2, dle 
geometrického plánu č. 6589-7379/2019, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 344/2019/OSM) uložené ve výše 
uvedených pozemcích v souvislosti s realizací akce „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 344/2019/OSM  
P2 – geometrický plán č. 6589-7379/2019 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  14/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č.344/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností OMV Česká 
republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, jako povinným, městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO:65993390 jako investorem. Předmětem smlouvy je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C451  - 
Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,5m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6589-7379/2019, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 14/VIII.  

Pro:          19         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.2 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 304/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 281/4 v 
k.ú. Tylovice z majetku pana M.S., předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
 
Důvodová zpráva: 
V návaznosti na geometrický plán č. 1093-7195/2018 vyhotovený pro zaměření pozemků pro budoucí stavbu chodníku Rožnov 
p.R. - Tylovice a zaměření skutečného stavu hranic pozemků v lokalitě hřbitova v Tylovicích bylo zjištěno, že část pozemku 
hřbitova v majetku města Rožnov pod Radhoštěm zasahuje do pozemku p.č. 281/4 v majetku pana M.S. Při jednáních o 
výkupu pozemků pro budoucí stavbu chodníku bylo s panem M.S.  dohodnuto, že po výmazu zástavního práva na pozemku 
p.č. 281/4 bude tento pozemek městem odkoupen za cenu dle níže uvedeného posudku č. 105/3226/2015 ve výši 255 Kč/m2. 
Dne 26.11.2019 bylo na návrh Československé obchodní banky, a.s. řízením č. V-4980/2019 u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, pracoviště Valašské Meziříčí zástavní právo na dotčeném pozemku vymazáno a pozemek je bez zástavních práv či 
věcných břemen. Za vystavení prohlášení o vzdání se zástavního práva na pozemku a jeho zápis do katastru nemovitostí 
účtovala Československá obchodní banka, a.s. panu M.S.  poplatek dle Sazebníku banky ve výši 2.000 Kč – viz příloha P4. 
Tento poplatek se město zavázalo panu M.S.  uhradit společně s kupní cenou za pozemek. 
Cenu pozemku p.č 281/4 ve vlastnictví pana M.S.  navrhuje OSM stanovit na podkladě znaleckého posudku č. 105/3226/2015 
ze dne 27.7.2015 vyhotoveného Ing. Janou Mikušovou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 
2. 12. 1999, č. Spr. 3427/99 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 255 Kč/m2, celkem 
6.120 Kč, jako cenu v místě a čase obvyklou (tržní). K ceně za pozemek budou připočteny 2.000 Kč za vystavení prohlášení 
o zániku zástavního práva na pozemku p.č. 281/4, celkem tedy město zaplatí panu M.S.  8.120 Kč.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení pozemku p.č. 281/4 ve znění kupní smlouvy č. 
304/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – kupní smlouva č. 304/2019/OSM  



P2 - znalecký posudek č. 105/3226/2015 
P3 - geometrický plán č. 1093-7195/2018 
P4 - oznámení o vzdání se zástavního práva 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  15/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 281/4 o výměře  24 m2 v k.ú. 
Tylovice, z vlastnictví pana M.S. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 304/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.S.  jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/VIII.  

Pro:          19         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:       1  

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.3 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 305/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 287/2 v 
k.ú. Tylovice z majetku pana P.B., předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
V návaznosti na geometrický plán č. 1093-7195/2018 vyhotovený pro zaměření pozemků pro budoucí stavbu chodníku Rožnov 
p.R. - Tylovice a zaměření skutečného stavu hranic pozemků v lokalitě hřbitova v Tylovicích bylo zjištěno, že část pozemku 
hřbitova v majetku města Rožnov pod Radhoštěm zasahuje do nově odměřeného pozemku p.č. 287/2 v majetku pana P.B.  
Při jednáních o výkupu pozemku bylo s panem P.B.  dohodnuto, že dotčená část pozemku bude městem odkoupena za cenu 
dle níže uvedeného posudku č. 105/3226/2015 ve výši 255 Kč/m2.  
Cenu pozemku p.č 287/2 ve vlastnictví pana P.B.  navrhuje OSM stanovit na podkladě znaleckého posudku č. 105/3226/2015 
ze dne 27.7.2015 vyhotoveného Ing. Janou Mikušovou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 
2. 12. 1999, č. Spr. 3427/99 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 255 Kč/m2, celkem 
510 Kč jako cenu v místě a čase obvyklou (tržní). 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení pozemku p.č. 287/2 ve znění kupní smlouvy č. 
305/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – kupní smlouva č. 305/2019/OSM  
P2 - znalecký posudek č. 105/3226/2015  
P3 - geometrický plán č. 1093-7195/2018 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  16/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 287 o výměře    2 m2 
oddělenou a označenou jako p.č. 287/2 v k.ú. Tylovice, dle geometrického plánu č.1093-7195/2018, 
z vlastnictví pana P.B., Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 305/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a panem P.B. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 16/VIII.  

Pro:           19        Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 



 

7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku   p. č. st. 269/1 v 
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm , předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu příjezdu k domu č. p. 66 odkoupil původní majitel od města pozemek nyní označený jako   p. č. 269/3 s tím, že městu 
uvolní část svého pozemku přilehlého k silnici. Tak vznikl pozemek           p. č. st. 269/1, jehož část zůstala v oplocené zahradě 
u domu č.p. 66.  

Dne 21. 1. 2019 požádal pan R.H. o odkoupení části městského pozemku                  p. č. st.  269/1 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Jedná se o část pozemku, která byla vždy součástí oplocené zahrady u domu č. 66 a je stále oplocena na původní 
hranici. 

Žádost o prodej projednala dne 22. 1. 2019 koordinační skupina městského úřadu, která s prodejem dle žádosti souhlasí. 

Požadovaná část městského pozemku byla oddělena a nově označena geometrickým plánem vypracovaným Ing. Josefem 
Kubáněm, IČO: 67303200, č. 6475-31/2019, potvrzený katastrálním úřadem dne 15. 2. 2019 pod č. PGP-216/2019-836, jako 
p. č. 6410 o výměře 8 m2. 

Cena za požadovaný pozemek byla stanovena dohodou ve výši 3.360,- Kč, což činí 420,-Kč/m2, což   je stejná cena jako cena 
pozemku p.č. 4934/2 v lokalitě Zátiší, která byla stanovena jako cena v místě a čase obvyklá (tržní) znaleckým posudkem č. 
4316-152/2018 vyhotoveným Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí dne 1.3.2018.. 
Dále pan R.H.  uhradí městu náklady na zpracování geometrického plánu ve výši 4 600,- Kč.  

Celková kupní cena je tedy 7 960,- Kč. 
 

Záměr na prodej pozemku p. č. 6410 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne           8. 3. 2019, usnesením č. 
259/12 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 15. 3. 2019 do 2. 4. 2019. V době 
zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedené části městského pozemku ve znění 
kupní smlouvy č. 350/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – kupní smlouva č. 350/2019/OSM   
P2 - geometrický plán č. 6475-31/2019 
P3 - znalecký posudek č. 4316-152/2018 Ing. Butkov z 1.3.2018 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  17/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. st. 269/1 o výměře 8 m2 
oddělené a nově označené jako pozemek  p. č. 6410 dle geometrického plánu č. 6475-31/2019, vše v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana R.H., Rožnov pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy  č. 350/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R.H.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 17/VIII.  

Pro:      19             Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm , předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 



Dne 5. 2. 2019 požádal pan R.M.  o odkoupení části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Jedná 
se o část pozemku, která navazuje na pozemek ve vlastnictví pana M. na ul. 1. máje. V současné době má pan R.M.  
pronajatou menší část pozemku p. č. 1306/1, kde má umístěnou terasu své restaurace. Tu by na požadovaném pozemku chtěl 
rozšířit a zmodernizovat, vybudovat zde altán a dětský koutek (příloha č.5). 

Žádost o prodej projednala dne 19. 3. 2019 koordinační skupina městského úřadu, která s prodejem dle žádosti souhlasí 
s podmínkami, že kupní smlouva musí obsahovat předkupní právo a výhradu zpětné koupě, kde výhrada zpětné koupě ve 
prospěch města se sjednává na dobu 20let od vkladu práva zpětné koupě do katastru nemovitostí. Při jakémkoliv porušení 
dohodnutých podmínek – bude změněn účel užívání stavby, bude opakovaně rušen noční klid, či bude pozemek oplocen, 
bude město požadovat navrácení pozemku za stejnou cenu za jakou jej panu R.M.  prodalo.  

Požadovaná část městského pozemku byla oddělena a nově označena geometrickým plánem vypracovaným Ing. Josefem 
Kubáněm, IČO: 67303200, č. 6564-243/2019, potvrzený katastrálním úřadem dne 9. 9. 2019 pod č. PGP-992/2019-836, jako 
p. č. 1306/4 o výměře 1011 m2. 

Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemku p.č. 1306/4 ve vlastnictví města byla stanovena znaleckým posudkem č. 
06-2019 vyhotoveným dne 8. 6. 2019 znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Ivem Pupíkem, IČO: 
13631497, ve výši 1000,- Kč/m2, což činí za pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 m2 celkem 1 011 000,- Kč.  

Dále pan R.M. zaplatí městu náklady na zpracování geometrického plánu ve výši 4600,- Kč a náklady za zpracování 
znaleckého posudku ve výši 6000,-Kč.  

Celkem pan R.M.  městu zaplatí 1 021 600,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že se na požadovaném pozemku p. č. 1306/4 nacházejí informační vitríny v majetku města, které si pan 
R.M. do budoucna na pozemku nepřeje, Rada města dne 25. 10. 2019 schválila usnesením č. 722/34 Smlouvu o spolupráci 
č. 301/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem R.M.  na základě, které pan R.M.  v souvislosti s 
připravovaným prodejem pozemku p. č. 1306/4 vybuduje na své náklady na jiné části pozemku p. č. 1306/1 nové vitríny jako 
náhradu za původní vitríny, které následně městu daruje. Po nabytí nových vitrín do vlastnictví města, může pan R.M.  stávající 
vitríny na své náklady odstranit.  

Kupní smlouva na pozemek p. č. 1306/4 bude uzavřena až po vybudování a nabytí nových vitrín do majetku města. 

Záměr na prodej výše uvedené části městského pozemku p.č. 1306/1 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 
27. 9. 2019, usnesením č. 672/31 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 2. 10. 2019 
do 18. 10. 2019. V době zveřejnění záměru na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji. 

I přes předchozí projednání návrhu smlouvy s panem R.M. a jeho právníkem, pan R.M.  nesouhlasil s navrženým zněním 
kupní smlouvy č.312/2019/OSM a dne 7. 11. 2019 podal připomínky k této smlouvě (příloha č. 7), kde navrhuje: 
1/ zkrátit dobu trvání práva zpětné koupě pro město z 20 let na 15 let 
2/ aby v případě uplatnění práva zpětné koupě městem byla kupní cena navýšena o každoroční   
    inflaci 
3/ uzavřít zřizované předkupní právo ve prospěch města na dobu určitou, a to 15 let 
 
Na základě úkolu z Rady města konané dne 25.10.2019 k usnesení č.722/34 bod č. 3.3.5., tj. požadavku na předložení 
doporučení odborů (především finančního) a právníka města k výhodnosti či nevýhodnosti požadované inflační doložky pro 
město předložil odbor správy majetku na jednání RM dne 15.11.2019 požadované doporučení (viz. příloha č.8 - stanovisko 
právníka města a příloha č.9 -  vyjádření vedoucího finančního odboru města k úpravám kupní smlouvy č. 312/2019/OSM 
navrhovaným panem R.M. včetně stanoviska OSM uzavřít kupní smlouvu ve znění bez inflační doložky, s právem zpětné 
koupě na dobu 20let a se zřízením předkupního práva na dobu neurčitou a to z důvodu nechat možnost budoucímu 
zastupitelstvu města (za 15-20let) rozhodnout zda tento pozemek využije pro potřeby města. 
 
RM dne 15.11.2019 na základě výše uvedených doporučení usnesením č. 747/36 vybrala variantu kupní smlouvy s právem 
zpětné koupě při zachování doby na 20 let s doplněním o inflační položku pro dohodnutou výhradu zpětné koupě v maximální 
výši inflace 3% ročně a dále zachováním předkupního práva pro město na dobu neurčitou.      
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedené části městského pozemku ve znění 
kupní smlouvy č. 312/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak bylo dohodnuto na jednání RM dne 15.11.2019, odsouhlaseno 
druhou smluvní stranou a je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – kupní smlouva č. 312/2019/OSM 
P2 - žádost pana R.M. o prodej části pozemku p. č. 1306/1 z 5. 2.  2019 
P3 - znalecký posudek č. 06-2019 ze dne 8. 6. 2019 
P4 - geometrický plán č. 6564-243/2019 ze dne 2. 9. 2019  



P5 - Architektonická studie-zahradní restaurace u Rosavy 
P6 - smlouva o spolupráci č. 301/2019/OSM (schváleno RM dne 25.10.2019 č. usnesení 722/34) 
P7 - Doplnění žádosti a připomínky pana R.M. ke kupní smlouvě č. 312/2019/OSM ze dne 7.11.2019 
P8 - stanovisko právníka města k požadavkům R.M. 
P9 - stanovisko vedoucího finančního odboru města k požadavkům pana R.M. 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – doplňuje, že město se žádostí zabývá již od února 2019, proces byl složitý, chceme zásadní pojistky,  
abychom  v případě problémů  měli kontrolu. Pozemek byl pronajat již dříve  s panem R.M. nebyly problémy.  
Bc. Blinková – táže se, zda za dobu provozování venkovního provozu nebyly zaznamenány stížnosti občanů 
okolních domů? Cena 1000 Kč/m2 se jí zdá nízkou.   
Ing. Holiš – během roku jsme neměli stížnosti na provoz zahrádky, byly dodržovány  limity na noční klid. Pokud 
se tyto problémy objeví dle smlouvy má pan R.M. problém. Všechny  náklady s tím spojené si bude pan R.M.  
platit sám 
Ing. Kučera – domnívá se, že  cena je dost vysoká s  mírou omezení pozemku sítěmi.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  18/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 1306/1, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 m2, v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pane R.M. , Rožnov pod 
Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy se zřízením předkupního práva 
a výhrady zpětné koupě č. 312/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem 
R.M. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je 
součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo ukládá starostovi schválenou kupní smlouvu podepsat po splnění 
smlouvy č. 301/2019/OSM a nabytí nových vitrín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě. 
 

Hlasování o usnesení č. 18/VIII.  

Pro:              20     Proti:              0     Zdržel se:         Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 

7.6 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 3625/20 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve 
vlastnictví města u silnice I/58) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm., předkladatelé Ing. Radim Holiš, 
Ing. Dalibor Kubiš 

 
Důvodová zpráva: 
Městu Rožnov p.R. bylo dne 29.7.2019 na základě e-mailové korespondence Ing. Daniela Volaříka, který na základě mandátní 
smlouvy zajišťuje pro ŘSD ČR, správu Zlín, majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí I/58 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
nabídnuto majetkoprávní vypořádání pozemků u silnice I/58 formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání rozdílu 
v cenách směňovaných nemovitostí. Návrh na směnu pozemků mezi městem a ŘSD byl potvrzen na schůzce konané na 
městském úřadě v Rožnově p.R. dne 18.9.2019 s Ing. Lubomírem Bezděkem, vedoucím majetkoprávního referátu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Správa Zlín za účasti vedoucího finančního odboru a vedoucího majetkoprávního oddělení města Rožnov 
p.R. 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání formou směny u silnice I/58 se jedná o převod 21 parcel o celkové výměře 9490 m2 
z ŘSD na město Rožnov p.R. (příloha č.2 část B), na nichž se nachází, veřejná zeleň v zastavěném území, chodníky, místní 
komunikace, sjezdy na místní komunikace a pruhy mezi silničním pozemkem a oplocením ve vlastnictví města Rožnov p.R u 
silnice I/58 na ul. Ostravská (účetní hodnota pozemků 1.721.609,00 Kč) a o převod 1 parcely o celkové výměře 25 m2 
z města Rožnov p.R. na ŘSD (příloha č.2 část A), na níž se nachází těleso silnice I/58 na ul. Ostravská (účetní hodnota 
pozemku 2.825,00 Kč). 



Směňované parcely vznikly zaměřením skutečného stavu po opravě silnice I/58 dle geometrického plánu č. 6393-21/2018 
z 13.11.2018 (příloha č.2). 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 
25. 10. 2019 usnesením č. 723/34 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 11. 2019 do 18. 11. 2019, 
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na směnu pozemků nebyla vznesena žádná 
připomínka či podnět ke směně pozemků. 
Směna pozemků bude provedena bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění směnné smlouvy č. 
337/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – směnná smlouva č. 337/2019/OSM 
P2 - geometrický plán č. 6393-21/2018 z 13.11.2018 
P3 - tabulka směňovaných pozemků 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 19/VIII.   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p.č. 3625/20 o výměře 25 m2, 
ostatní plocha, silnice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky podél silnice I/58 uvedené 
v příloze č. 3 důvodové zprávy, ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu 
přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 337/2019/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 19/VIII.  

Pro:            20       Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Vedení zasedání  přebírá Mgr. Kosová 
 

8.1 Navržení a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební 
období 2020 - 2024, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 

 
Důvodová zpráva: 
Rožnov pod Radhoštěm se dopisem doručeným dne 18.9.2019 obrátil předseda Okresního soudu ve Vsetíně, s požadavkem, 
aby Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo na období let 2020 až 2024 přísedící Okresního soudu ve 
Vsetíně (příloha č. 1 důvodové zprávy).  
  
Při volbě přísedících, která proběhla v roce 2016 pro období 2016 - 2020, bylo ze strany zastupitelů města Rožnov pod 
Radhoštěm zvoleno 11 kandidátů. Z těchto kandidátů 8 projevilo zájem pokračovat v uvedené funkci i v dalším období. 
Předseda Okresního soudu s jejich pokračováním ve funkci přísedících souhlasí. 
  
Předseda okresního soudu pro další období neurčil počet přísedících. 
  
Postup voleb přísedících upravuje § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Skládá se ze tří 
kroků:  
  



1.  Schválení navržených kandidátů do funkce přísedících okresního soudu zastupitelstvem města. Kandidáty navrhují členové 
zastupitelstva.  
  

2.  Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soudu (v případě přísedících, jež mají zájem pokračovat ve své 
funkci i v dalším období, se opětovné posouzení nepožaduje). 

  
3.  Zvolení kandidátů do funkce přísedících zastupitelstvem města. 
  
Informace o možnosti navrhnout kandidáty na přísedící byla zaslána elektronicky všem zastupitelům města dne 30. 9. 2019. 
Ze strany členů zastupitelstva města byl navržen jeden kandidát. 
 
Informace o možnosti ucházet se o místo přísedícího u Okresního soud ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm byla 
taktéž zveřejněna na webových stránkách města a prostřednictvím sociálních sítí. Na výzvu se přihlásili celkem 2 kandidáti. 
 
Podrobný přehled všech kandidátů je obsažen v příloze č. 2 důvodové zprávy.  
 
Dle § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích navrhují kandidáty do funkce přísedících členové příslušného zastupitelstva. 
Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku k této problematice konstatovalo, že byť zákon o soudech a soudcích explicitně 
nehovoří o navrhování kandidátů do funkce přísedícího zastupitelstvem (nýbrž o navrhování kandidátů členy zastupitelstva), 
lze se s odkazem na důvodovou zprávu k ustanovení § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích (samotný výběr kandidátů 
a jejich volba bude ponechána na zastupitelstvech obcí, předseda soudu se však bude vyjadřovat k navrženým 
kandidátům) domnívat, že plnění uvedeného úkolu svěřil zákonodárce, s ohledem na jeho závažnost, pouze a jen 
zastupitelstvu. To ovšem, dle názoru Ministerstva vnitra, neznamená, že není v rámci konkrétního postupu při navrhování 
kandidátů přípustné, aby kandidáty navrhovali členové zastupitelstva - radní na schůzi rady, tedy též posoudili splnění 
zákonných předpokladů kandidátů apod. Avšak výsledkem takového projednávání může být pouze usnesení, kterým rada 
obce (města) zastupitelstvu určitého kandidáta/kandidáty doporučí (nikoliv navrhne), neboť schválit navrženého kandidáta 
může pouze zastupitelstvo obce (města). 
S ohledem na tyto skutečnosti byl radě města předložen seznam zájemců o funkci přísedících včetně jejich životopisů 
k posouzení jejich vhodnosti. Rada města na své schůzi dne 15.11.2019 usnesením č. 759/36 doporučila zastupitelstvu města 
dle důvodové zprávy a jejích příloh 
1) navrhnout do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 - 2024 Igora Tesárka, Mgr. Kateřinu 
Pomklovou a Vlastu Kučerovou 
2) navrhnout a zvolit do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2020 – 2024 tyto stávající přísedící: Mgr. Janu 
Kantorkovou, Hanu Nohavicovou, Mgr. Zdeňku Šlachtovou, Jindřicha Mikešku, Anitu Madarász, Annu Čotkovou, Josefa 
Krause a Danu Demlovou. 
 

Kandidát na výkon funkce přísedícího:   

• musí být státním občanem ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Rožnově pod Radhoštěm, nebo v Rožnově 
pod Radhoštěm pracuje,  

• dosáhl věku nejméně 30 let, 

• je plně svéprávný a bezúhonný (nutno doložit výpisem z rejstříku trestů),  

• jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího vykonávat řádně a   

• souhlasí s ustanovením do funkce přísedícího.  
Kandidáti narození před 1. 12. 1971 včetně jsou povinni doložit lustrační osvědčení. 
 

Zastupitelstvu města je tedy předkládán seznam všech kandidátů se stanoviskem rady města, ke schválení jejich kandidatury 
(v případě nových zájemců) a k volbě (v případě stávajících přísedících). Stručné životopisy jednotlivých kandidátů jsou 
přiloženy v přílohách č. 3 až 13 důvodové zprávy. 

Kandidáti z řad nových zájemců, kteří budou zastupitelstvem navrženi, budou o tomto rozhodnutí vyrozuměni a budou 
požádáni, aby se dostavili k podání žádosti o výpis z rejstříku trestů. U těch kandidátů, kteří podléhají režimu zákona č. 
451/1991 Sb., který se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 
Česká a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů („lustrační 
zákon“), bude v souladu s tímto předpisem vyžádáno lustrační osvědčení. Po obdržení výpisů z rejstříku trestů, lustračních 
osvědčení a vyjádření předsedy Okresního soudu ve Vsetíně k navrženým kandidátům, provede zastupitelstvo města jejich 
volbu. Předpokládáme, že volba těchto kandidátů pokud bude jejich kandidatura schválena proběhne na únorovém zasedání 
zastupitelstva města.  

U kandidátů z řad stávajících přísedících není vyžadováno souhlasné vyjádření předsedy okresního soudu a není ani 
potřeba žádat o lustrační osvědčení, neboť lustrační osvědčení bylo již vyžadováno při jejich předcházející volbě a je stále 



platné. Aktuální výpis z rejstříku trestů dokládající jejich bezúhonnost již tito kandidáti všichni předložili. U těchto kandidátů tak 
může v rámci jednoho zasedání zastupitelstva proběhnout současně navržení do funkce i jejich volba. Předseda okresního 
soudu požádal o zaslání informace o znovuzvolení kandidátů do 10. 1. 2020. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně 
P2– přehled kandidátů 
P3 – 13 – životopisy kandidátů 

 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  20/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm Igora Tesárka, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení č. 20/VIII.  

Pro:             19      Proti:              0     Zdržel se:        1 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Hlasování o usnesení č.  21/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Kateřinu Pomklovou, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení č. 21/VIII.  

Pro:          20         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Hlasování o usnesení č.  22/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm Vlastu Kučerovou, Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města 
podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační 
zákon).   

Hlasování o usnesení č. 22/VIII.  

Pro:         19          Proti:              0     Zdržel se:        1 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Hlasování o usnesení č.  23/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje a volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 
2020 – 2024 tyto stávající přísedící:  
Mgr. Janu Kantorkovou, , Rožnov pod Radhoštěm, 
Hanu Nohavicovou, Rožnov pod Radhoštěm, 
Mgr. Zdeňku Šlachtovou,  Rožnov pod Radhoštěm 
Jindřicha Mikešku,  Rožnov pod Radhoštěm 
Anitu Madarász, Rožnov pod Radhoštěm,  
Annu Čotkovou, Rožnov pod Radhoštěm 
Josefa Krause, Rožnov pod Radhoštěm,  
Danu Demlovou, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Hlasování o usnesení č. 23/VIII.  

Pro:           20       Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 



 
Usnesení bylo  přijato 
 

8.3 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm  , předkladatelé Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uzavřeli v roce 2014 Smlouvu o 
spolupráci, která vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na společných projektech a také vzájemně podporovat aktivity 
pořádané muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi.  
Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je schválení dodatku na další kalendářní rok v kompetenci Zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem podání je tedy návrh dodatku č. 5 dané smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce v 
roce 2020. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – dodatek č. 5 (GINIS 0343/2019/ODKS) ke smlouvě o spolupráci s NMVP - Valašským muzeum v přírodě č. 63/2014, 
na rok 2020 
P2 - Smlouva o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 63/2014 ze dne 17. 10. 2014 
 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  24/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci ze 
dne 17. 10. 2014 s Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604, dle 
důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 5 je rozsah spolupráce města a muzea v roce 2020. 
Schválený dodatek č. 5 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasování o usnesení č. 24/VIII.  

Pro:          20         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

Vedení přebírá Ing. Kučera 

 
9.1 Projednání a schválení třetí aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Ing. Jan Kučera, Ing. Michal Laktiš 
 
Důvodová zpráva: 
Komunitní plán sociálních služeb je klíčový dokument pro plánování financování a rozvoj sociálních služeb v území obcí s 
rozšířenou působností. Tento dokument analyzuje nabídku i poptávku po sociálních službách v regionu a navrhuje jejich 
optimální síť s přihlédnutím k finančním zdrojům. Aktualizace komunitního plánu reaguje na aktuální situaci a vývoj v sociální 
oblasti v ORP Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Informace o připravené aktualizaci Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2017–2020 byla předložena Radě města Rožnov pod Radhoštěm na jejím zasedání dne 15.11.2019. Rada města Rožnov pod 
Radhoštěm aktualizaci komunitního pláno projednala a vzala na vědomí. Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm je třetí 
aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních  
a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017–2020 předložena k projednání a ke schválení. Poté bude 
předložena ke schválení také Valné hromadě Mikroregionu Rožnovsko. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017–202 
P2 – Příloha č. 1 



P3 – Příloha č. 2 
P4 – Příloha č. 3 
P5 – Porovnání aktualizací 2018 a 2019 
 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  25/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje třetí aktualizaci Komunitního plánu 
rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017–2020 dle důvodové zprávy a 
jejich příloh. 

 

Hlasování o usnesení č. 25/VIII.  

Pro:              20     Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2020, předkladatelé Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. 
Veronika Janíková 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem 
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 byla cena vodného a stočného pro rok 2020 stanovena 
takto:  
 
Cena vodného se ve srovnáním s rokem 2019 zvyšuje o 1,50 Kč/m3 bez DPH. 
Cena stočného se ve srovnání s rokem 2019 zvyšuje o 1,50 Kč/m3 bez DPH.  
 

 Cena 2017 
v Kč/m3 (bez 
DPH) 

Cena 2018 
v Kč/m3 (bez 
DPH) 

Cena 2019 
v Kč/m3 (bez 
DPH) 

Cena 2020 
v Kč/m3 (bez 
DPH) 

Vodné  39,70 39,70 42,00 43,50 

Stočné  29,40 30,50 31,80 33,30 

Vodné a stočné 
celkem 

69,10 70,20 73,80 76,80 

 

 Cena 
2017 
v Kč/m3 
(s DPH) 

Cena 
2018 
v Kč/m3 (s 
DPH) 

Cena 
2019 
v Kč/m3 (s 
DPH) 

Cena 2020 
v Kč/m3 (s 
DPH 15% do 
30.4.2020) 

Cena 2020 
v Kč/m3 (s DPH 
10% od 
1.5.2020) 

Vodné a stočné 
celkem 

79,47 80,73 84,87 88,32 84,48 

 
 
Bližší informace jsou uvedeny v dopise ředitele společnosti VaK (viz přílohy 1 a 2 důvodové zprávy).  
 

Diskuse: 
 
 
Bez návrhu usnesení 
 

10.2  Změna plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2019, předkladatelé Alois Vychodil 
 
Důvodová zpráva: 
Obsahem tohoto podání je přesunutí následujících bodů plánu kontrol z roku 2019 do plánu kontrol pro rok 2020. 



Bod 3. Kontrola efektivnosti změny v zabezpečení údržby zeleně města.  
Bod 4. Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu 
           Rožnov, s.r.o. v roce 2018 
V Kontrolní výbor Zastupitelstva města provedl v roce 2019 kontrolu dvou časově náročných kontrolních úkolů ve dvou 
kontrolních skupinách a jedenácti zasedáních. V současné době 
je rozpracována kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci společnosti Krytý bazén Rožnov 
s.r.o.. Předpoklad předložení závěru této kontroly Zastupitelstvu města je březen 2020.    
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  26/VIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s převedením bodu 3. Kontrola efektivity změny 
v zabezpečení údržby zeleně města a bodu 4. Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu 
Rožnov, s.r.o. v roce 2018, z plánu činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm na rok 2019 do plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020 dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 26/VIII.  

Pro:          20         Proti:              0     Zdržel se:        0 Nehlasoval:        0 

 
Usnesení bylo  přijato 
 

11.  Informace – termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020  
Předsedající upozornil zastupitele, že obdrželi návrhy termínů pro zasedání zastupitelstva v roce 2020.  
 
 

Informace, diskuse, různé: 
 

MUDr. Němeček – upozorňuje na nutnost řešení heliportu v Rožnově v rámci zprávy  o uplatňování územního 
plánu, protože v rámci jeho umístění se musí akceptovat určité požadavky. V současné době  slouží jako heliport 
prostor  u Zemědělské školy.  
Mgr. Kosová – opakuje se historický požadavek o heliport, všechny  požadavky se budou probírat v rámci jednání 
k územnímu plánu. O prvním zasedání  budeme informovat.   
p. Koryčanský – ze strany občanů má mnoho negativních připomínek ke změně dopravního řešení ulice 
Nerudova. Občanům se tato změna nelíbí, neví, proč k ní došlo. Nechtějí vylidněné náměstí. Také zpochybňují 
funkčnost červeného pruhu pro cyklisty.  
Ing. Holiš – jsou také děkovné názory ze strany občanů. Ano,  nadále je našim záměrem omezovat provoz na 
náměstí. Řešilo se to na veřejných jednáních, bylo projednáváno s obchodníky. Apeluje na občany, aby akceptovali   
změny a přemýšleli nad nimi. Červený pruh je na doporučení dopravního inspektorátu. Osvěta bude pokračovat. 
Hlavní křižovatky ve městě jsou již  hustotou dopravy  na kritických číslech. Dopravní zatížení města je stále větší. 
Je zapotřebí začít se chovat jinak.  
Mgr. Kosová – způsoby, jak se dostat na náměstí jsou. Příkladem je např. náměstí ve Valašském Meziříčí, které 
má v současnosti  také jeden příjezd.  Na tuto úpravu budou navazovat i další kroky. Pod vyhrocenou reakcí 
veřejnosti nebudeme podnikat okamžité opravy, za změnou si stojíme.  Účelem změny bylo omezení provozu 
v lokalitě. .  
MUDr. Němeček – v zahraničí je obvyklé že města mají celé centrum uzavřeno. Nebyl by proti udělat pěší zónu. 
Navrhuje zabezpečit, aby na červeném pruhu pro cyklisty neparkovaly automobily.  
 
Mgr. Drápal – dodává, že mělo být více upozorněno na změnu dopravního značení. Souhlasil by také s uzavřením 
Nerudovy ulice. Je zapotřebí apelovat na dopravní výchovu občanů.  
Ing. Kučera – intenzita informovanosti nebyla dostatečná, budeme nadále apelovat na občany a vysvětlovat 
p. Jelínek – červený pruh zlegalizoval průjezd cyklistů. Toto opatření kvituje.  
Ing. Střálková – navrhuje upravit vstup do mateřské školy Na Zahradách tak, aby děti nevycházely přímo na 
vozovku. PODNĚT 



Ing. Holiš – prověříme možnosti této úpravy, budeme informovat 
p. Adámek – dodává, že náměstí ve Valašském Meziříčí se velmi vylidnilo díky tomu, že v okolí města se postavila 
nákupní centra.  
Mgr. Kosová – šlo nám o celkové zklidnění dopravy a kolizních míst. Chodec má mít nejkratší cestu, cyklista 
možnost rychle se dostat, auto nepotřebuje nejkratší cestu aby se někam dostalo.  
 
 

12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za spolupráci v minulém roce a popřál všem přítomným pěkné Vánoce.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 19:30  hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     10. 12.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš          ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
         Jaromír Koryčanský   …………………………………………… 
   
 
          Petr Jelínek    …………………………………………… 
 
 


