
Z Á P I S 

z VII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 5. listopadu  2019, od 14:00 hodin. 

 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm bylo zahájeno ve 14:00 starostou města Ing. Radimem 
Holišem (dále jako předsedající). 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v zákonné lhůtě. Informace o konání VII. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. 2019 do 5. 11.  2019. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven je pan Petr Kopecký, paní Markéta Blinková  se dostaví  
později.  

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

➢ Jiřího Martinka  
➢ Ing. Radúze Máchu    

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Mgr. Martina Drápala, jako předsedu  
➢ PhDr. Daniela Drápalu   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

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

       
   Návrh byl přijat. 
 
3. Schválení programu zasedání:  
Předsedající informoval o žádosti předsedy Kontrolního výboru o  zařazení dodatečného bodu č. 11.3. Kontrola 
výběrového řízení rekonstrukce „Hudební klub 1. máje 1000“  
 
 
 
 
 



Hlasování o zařazení bodu č. 11.3.  

 
Hlasování o zařazení bodu č. 11.3. Kontrola výběrového řízení rekonstrukce „Hudební klub 1. máje 1000“  

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

       
   Návrh  byl přijat 
 
Předsedající se otázal, zda má někdo z přítomných  návrh na doplnění programu zasedání. Vzhledem k tomu, že 
se nikdo s dalším návrhem nepřihlásil, zastupitelé hlasovali o programu jednání včetně změn již odhlasovaných.   
 
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:           19         Proti:                    0 Zdržel se:         0   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. 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi a městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, formou usnesení, 
níže uvedené úkoly a v této zprávě je popsán průběh jejich plnění. 

✓ 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. 



✓ úkol vyplývající z usnesení č. 12/XXIV., ze zasedání ZM konaného 24.4.2018: 

(bod č.8.2 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu ), předkladatel Mgr. Ing. 
Janíková   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zrušením Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního 
stadionu, se sídlem Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion, IČ: 25846914, dle důvodové zprávy a jejích příloh 
a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru kanceláře starosty připravit návrh na zrušení uvedeného 
nadačního fondu, předložit jej starostovi města k podpisu a učinit další úkony nezbytné k podání návrhu na zrušení 
nadačního fondu. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu byl odeslán 
rejstříkovému soudu dne 5. 6. 2018.  
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Město obdrželo výzvu k úhradě soudního poplatku za podaný návrh ve výši 2 000 Kč. Poplatek 
uhrazen 9. 8. 2018. Probíhá soudní řízení.  
Plnění úkolu k datu 3.12.2018: Nadační fond byl  rozhodnutím soudu zrušen. Písemné rozhodnutí obdrží město nejpozději 
14.12.2018. Likvidátorkou byla jmenována Mgr. Eva Budínová, insolvenční správce.  
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: Rozhodnutí soudu doručeno, probíhá likvidace. 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: Dle telefonického zjištění ze dne 8. 4. 2019 u paní likvidátorky je předpoklad, že v červnu bude 
podána konečná zpráva o likvidaci k soudu. Po jejím schválení soudem dojde k výmazu nadačního fondu z veřejného rejstříku 
a tedy k jeho zániku. 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: platí stav k 8.4.2019 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Dle telefonického zjištění je Zpráva o likvidaci již schválená soudem. Během cca 14 dnů dojde 
k výmazu nadačního fondu z veřejného rejstříku.   
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: Nadační fond byl dne 14. října 2019 vymazán z obchodního rejstříku, čímž došlo k jeho zániku.  

✓ 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. 
 

✓ 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 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 10/VI., ze zasedání ZM konaného 10.9.2019: 

(bod č.8.1 Pojmenování ulice)   zpracovatel Mgr. Hana Bočková 

 Zastupitelstvo města 
a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný 
vedoucí od ulice Kulturní směrem na sever až po ulici Láz včetně odbočky vedoucí k usedlosti č.p. Láz 214 a přejmenování 
ulice Láz v úseku od adresního místa Láz 2292 po adresní místo Láz 2289 názvem ulice Na Stárkách vše dle zákresu 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 
b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí. 
Plnění úkolu k datu 29.10.2019: Zápis do RUIANu byl proveden. Obyvatelé dotčených adresních míst byli písemně vyzváni ke 
změně adresy.  

 
Diskuse : 
 
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 5 
zasedáních v termínech: 13.9., 27.9., 11.10., 14.10 a 25.10.  Celkem bylo projednáno 93 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. investiční akce rekonstrukce mostu u Eroplánu, po opravách se změnil vizuální vzhled mostu, 
přestože stavba  je v památkové zóně muzea. Táže se, zda záležitost  bude město nějak řešit?  S tímto dotazem 
se na něj obracejí také občané města. . 
Mgr. Kosová – na ŘSZK byla zaslána žádost o vyjádření se k tomu, že při rekonstrukci mostu došlo k jeho vizuální 
změně, která neměla být provedena. Prozatím nemáme zpětnou reakci, budeme žádat o schůzku.  
Ing. Mácha – rada města na svém zasedání 13.9. přijala usnesení s tím, že ukládá městskému úřadu připravit 
analýzu a  legislativní postup  k  založení nové městské společnosti ( organizace) za účelem provozování 
městských sportovních zařízení kategorie „veřejná služba“ s předložením první informace na zasedání rady města 
do termínu 11. 10. 2019. Táže se zda se informací rada již zabývala? PODNĚT! 
Ing. Holiš – vzhledem k tomu, že jsme zaneprázdněni přípravou rozpočtu města, informace se prozatím na 
program zasedání rady města nedostala. Na příští zasedání zastupitelstva připravíme informaci o plnění tohoto 
úkolu.  
p. Vychodil – poukazuje na kolizní místo na mostě  u Eroplánu, při příjezdu z 1/35 směrem do Rožnova,  kde 
navrhuje umístění dopravního značení zákazu vstupu chodců. PODNĚT! 
Ing. Holiš – necháme prověřit na  dopravním inspektorátu.  
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2019, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2019. 
Jak na straně příjmů, tak na straně výdajů se jedná zejména o zapojení dotací pro naše příspěvkové organizace v celkovém 
součtu 6,8 mil Kč. V příjmech pak aktualizujeme dílčí položky podle dosažené skutečnosti k 09/2019. 
Ve výdajích se dále rozpouští rezerva, která byla tvořena na bezpečnost škol. Z této položky budou čerpány prostředky na 
instalaci kamerových systémů. V rámci vnitřních přesunů se také rozpouštějí prostředky určené na sportovní materiály a 
pronájmy příspěvkových organizací. 



U projektu Dům s pečovatelskými byty bude do konce letošního roku dokončená projektová dokumentace a navýšené 
prostředky v hodnotě 270 tis Kč by měly sloužit na doprojektování přípojky elektrické energie - ČEZ. 
V rámci Mikroregionu R. je mimo jiné požadován příspěvek na opravu skútru, přičemž část připadající na RpR činí 18,5 tis. 
Kč. Předpokládaná oprava bude činit 37 tis. Kč.  Příspěvky jednotlivých obcí : 

 

Dolní Bečva 4,7 

Hutisko - Solanec 4,7 

Prostřední Bečva 4,7 

Rožnov p. R. 18,5 

Vigantice 4,7 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 5/2019 

 
 
 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – Finanční výbor se zabýval navrženými rozpočtovými opatřeními  na svém zasedání 30.10.19 a 
doporučuje ZM města tyto schválit (viz. zápis FV, který je přílohou č. 2)  
MUDr. Němeček – poukazuje na výdajovou položku „stěhování agentury T klub, pořízení vratných kelímků a 
ost.“ Táže se, co položka konkrétně zahrnuje? PODNĚT! 
Mgr. Kosová – v souvislosti s odchodem ředitelky vznikly agentuře určité finanční náklady, které nebyly pokryty 
v rozpočtu a také došlo na vícepráce při stěhování agentury. Podrobná informace bude zaslána písemně.  
p. Koryčanský –poukazuje na špatný postup, investice by se měly plánovat předem a finanční prostředky 
zahrnovat do rozpočtu. Domnívá se, že stěhování T klubu bylo zbytečné, nyní musí platit nájem. Poukazuje také 
na to, že společnost KDR by měla pronajímat prostory funkční a vybavené.  
Mgr. Kosová – souhlasí, že postup mohl být jiný, ale šlo o mimořádnou situaci, jinak by měl T klub l finanční 
ztrátu. Dále upozorňuje, že KDR předávaly prostory ve snížené nájemní ceně, proto nebyly plně vybaveny. 
MUDr. Němeček – městské instituce se nejsou schopny dohodnout na přelivu finančních prostředků. Táže se, 
zda ze strany města probíhá kontrola smluv? 
Ing. Holiš  – dodává, že kontrolním orgánem městských společností je dozorčí rada. Rada města vnímá městské 
společnosti, zabývá se jejich hospodařením a momentálně jde o nejlepší možné nastavení,  co se kontrol týče.  
Ing. Kučera – co se přemístění T klubu týče, hledali jsme intenzivně prostory pro umístění nízkoprahového 
centra pro děti a mládež. Budova T klubu se jevila jako nejvhodnější řešení a město získalo dotaci na opravy i 
provoz. Město budovu provozovateli nízkoprahového centra pronajímá.  
p. Koryčanský – táže se na podmínky udržitelnosti nízkoprahového centra? 
Ing. Kučera – investiční dotace je vázána na funkčnost služeb, provoz, kvalitu a naplněnost služeb hodnotí ZLK.  
Pokud služba není  efektivně využívaná,  musí se obhajovat. Vycházeli jsme z požadavků a poptávce po službě 
tohoto typu, ale vždy je riziko, že se tam děti nedostaví. Zve tímto zastupitele k návštěvě nízkoprahového centra.   
Ing. Střálková – požaduje vysvětlení k položce „zavedení systému GPS na zimní údržbu“? 
Ing. Kučera – chceme mít evidenci provádění zimní údržby a možnost zpětného doložení,  že v dané lokalitě 
došlo k provedení údržby. Tento systém nám může pomoci především při řešení pojistných událostí.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 2 /VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v rozsahu 7.844  tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 2 /VII: 

Pro:          15          Proti:              0     Zdržel se:         3 Nehlasoval:        2 

 
Usnesení bylo  přijato 
 



6.2 Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou a.s., předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov p. R. uzavřelo v roce 2006 s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. smlouvu o zvýhodněném úvěru 
ve výši 3 111 000 Kč na první etapu Vodovodu Horní Paseky. Tento úvěr se průběžné splácí a bude zcela doplacen v roce 
2021. Výhodou tohoto úvěru je nulové úročení (bezúročný úvěr). Aktuální výše zůstatku je 528 tis. Kč. 
 
ČMRZB, a.s. nás informovala o technické změně, kdy v rámci interních rozhodnutí dochází k rušení bankovních účtů pro 
klienty. Tyto běžné účty mají charakter platebního účtu a doposud na nich bylo umožněno provádění bezhotovostních i 
hotovostních operací. Poskytování hotovostních platebních služeb však neodpovídá postavení ČMZRB jako národní rozvojové 
banky a proto bylo rozhodnuto o ukončení poskytování těchto hotovostních operací. Z tohoto důvodu banka připravila dohodu 
o ukončení našeho účtu a nadále již tedy tento účet nebude používán.  
 
V příloze přikládáme dodatek ke schválení, protože původní úvěrovou smlouvu schvalovalo ZM. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o poskytnutí zvýhodněného úvěru 
P2 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí zvýhodněného úvěru (GINIS 280/2019/OF) 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  3/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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. 
 

Hlasování o usnesení č.  3/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.1 Projednání a schválení  kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 2427/4  v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Manželé W.  podali městu Rožnov pod Radhoštěm žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2427/4, lesní pozemek v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města. Manželé W. jsou vlastníky pozemku p.č. 2427/19 a pozemku p.č. st. 3345, na 
kterém se nachází stavba bez č.p. nebo evidenčního čísla a to rekreační domek. Pozemek p.č. 2427/19 včetně rekreačního 
objektu je součástí zahrádkářské kolonie Dolní Paseky a sousedí s pozemkem p.č. 2427/4 ve vlastnictví města. Součástí této 
kolonie je i část pozemku p.č. 2427/4 nově oddělené a označené geometrickým plánem č. 6532-149/2019 jako pozemek p.č. 
2427/30 ve vlastnictví města. Geometrický plán tvoří přílohu tohoto podání.  
Pozemek p.č. 2427/19 a nově oddělený pozemek p.č. 2427/30 jsou zaploceny (od r.1983) a dlouhodobě užívány manžely W. 
jako součást zahrady u rekreačního objektu na pozemku p.č. st. 3345.  Historický vývoj vlastnictví je popsán v přiložené žádosti 
manželů W. ze dne 7.5.2019.   
Podanou žádost projednala koordinační skupina dne 14.5.2019 a souhlasila s odprodejem. Správce městských lesů Rožnov 
p. R. pan Rostislav Polášek nemá námitek proti odprodeji, protože na nově odděleném pozemku p.č. 2427/30 neprobíhá 
dlouhodobě lesnická činnost.  
K příslušnému záměru prodat pozemek p.č. 2427/30 o výměře 176m2 a vyjmout jej z lesního půdního fondu bylo dále vydáno 
souhlasné stanovisko Správy CHKO Beskydy a Odboru výstavby a územního plánování. 
Manželé W.  na své náklady nechali vyhotovit oddělovací geometrický plán č. 6532-149/2019, pro zaměření zaplocené části 
městského lesního pozemku. Geometrické zaměření proběhlo za účasti zástupce oddělení majetkoprávního, kdy hranice nově 
odděleného pozemku se nachází v linii oplocení. Oddělená část lesního pozemku tedy nezasahuje do lesního porostu, ani do 
komunikace na lesním pozemku umožňující přístup k pozemku města p.č. 2427/4 - les. 



Pro stanovení ceny obvyklé byl zpracován znalecký posudek č. 13-2019 vypracovaný Ing. Ivo Pupíkem. Dle znaleckého 
posudku je cena obvyklá tržní pozemku p.č. 2427/30 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve výši 36.000 Kč (což činí 204,50 Kč/m2.) 
Dále byl vyhotoven znalecký posudek č. 093-2019 pro stanovení ceny úřední. Dle tohoto posudku je cena pozemku jako celku 
včetně porostů ve výši 1.100 Kč. 
Pro realizaci převodu musí být nově oddělený pozemek p.č. 2424/30 odňat z lesního půdního fondu. Náklady na vynětí jsou 
dle platné metodiky pro rok 2019 stanoveny na 10.234 Kč.  
Manželé W. budou hradit cenu pozemku, náklady na odnětí pozemku z lesního půdního fondu a náklady na zpracování 
znaleckých posudků 6.300 Kč. Zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu bylo realizováno manžely W. 
na jejich náklady.  
Celková kupní cena je tedy 52.534 Kč. 
Záměr na prodej pozemku p.č. 2427/30 byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 10. 2019, usnesením č. 
695/32 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 16. 10. 2019 do 01. 11. 2019. Pokud v 
době zveřejnění záměru na úřední desce budou vzneseny připomínky či podněty bude o nich zastupitelstvo informováno při 
projednání tohoto bodu.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedené části městského pozemku ve znění 
kupní smlouvy č. 288/2019/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. 288/2019/OSM 
P2 - geometrický plán č. 6532-149/2019 
P3 - znalecký posudek č. 093-2019 – stanovení ceny úřední  
P4 - znalecký posudek č. 13-2019 – stanovení ceny obvyklé - tržní 

 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  4/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 2427/4 o výměře 176 m2 
oddělené a nově označené jako pozemek  p.č. 2427/30 dle geometrického plánu č. 6532-149/2019, vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů W., oba 
trvalý Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 
288/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  manžely W.  jako kupujícími ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  4/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato. 
 

7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 299/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 
211/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N. , předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, 
Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnov pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. 
RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. bude tato stavba 
chodníku zasahovat mj. i na část pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N.  
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 18.6.2019 usnesením č. 13/V. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní č. 155/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní M.N. , trvale bytem Rožnov 
pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající, která však nebyla ze strany budoucí prodávající podepsána. 
 
Po složitých jednáních byly na jednání dne 27. 8. 2019 za přítomnosti zástupců městského úřadu, pana T.K.  syna paní N., a 
právního zástupce pana T.K.  projednány podmínky vybudování nového oplocení jako náhrady za původní oplocení, které 
bude odstraněno v návaznosti na budoucí stavbu chodníku. Dalším bodem jednání bylo ustoupení od uzavření schválené 



Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 o výměře 21 m2 a uzavření přímo 
kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 o výměře 21 m2.    
 
Cena části pozemku p.č. 211/1 nově označené dle geometrického plánu č. 6582-7246/2019 jako pozemek p.č. 211/5 o výměře 
21 m2 ve vlastnictví paní M.N.  byla stanovena dohodou ve výši 500 Kč/m2, tak jak bylo schváleno ve Smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní č. 155/2019/OSM. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení: 
a) zrušení v plném rozsahu usnesení č. 13/V. ze dne 18.6.2019, kterým schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
č. 155/2019/OSM. 
b) schválení koupi části pozemku p. č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického 
plánu č. 6582-7246/2019 jako pozemek p.č. 211/5 o výměře 21 m2, a uzavření kupní smlouvy č. 299/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.N.  jako prodávající. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Kupní smlouva 299/2019/OSM  
P2 - Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM 
P3 - Geometrický plán č. 6582-7246/2019 
P4 - Zápis z jednání ze dne 27.8.2019 

 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  5/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 13/V. ze dne 18.6.2019, kterým schválilo uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím 
a paní M. N. ,trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající. Předmětem smlouvy byl 
závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 211/1 o výměře 
cca 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví paní M.N.  do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
b) schvaluje koupi části pozemku p. č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle 
geometrického plánu č. 6582-7246/2019 jako pozemek p.č. 211/5 o výměře 21 m2, ve vlastnictví paní M. N.  
Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a uzavření kupní smlouvy č. 299/2019/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.N.  jako prodávající, ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 5 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 285/2019/OSM na prodej části městského pozemku 

p.č. 3601/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm panu M.L., předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 21. 8. 2019 požádal pan M.L.  o odkoupení části městského pozemku p.č. 3601/10 o výměře cca 171 m2. Jedná se o 
část pozemku před autosalonem Auto Lukáš na Meziříčské ulici v Rožnově pod Radhoštěm. Svoji žádost odůvodňuje 
požadavkem koncernu ŠKODA AUTO na vybudování infrastruktury elektrických nabíjecích stanic na vlastních pozemcích do 
konce roku 2019.  
 
Žádost projednala 27. 8. 2019 koordinační skupina MěÚ a s prodejem dotčené části městského pozemku souhlasí.  
 



Cenu dotčené části pozemku určené k prodeji navrhuje OSM ve výši 800 Kč/m2. Podkladem navržené ceny v čase a místě 
obvyklé (tržní) je znalecký posudek č. 3403-023/2018 vyhotovený Ing. Jitkou Černouškovou, znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí dne 9. 7. 2018 na výkup pozemků městem pod chodníky, veřejnou zelení a silnicí I/35 u 
čerpací stanice OMV. 
   
Po zaměření skutečného stavu hranic pozemků a vyhotovení geometrického plánu č. 6592-198/2019 byl dotčený pozemek 
pro prodej označen jako pozemek p.č. 3601/57 o výměře 171 m2. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady kupujícího M.L. 
 
Záměr na prodej výše uvedené části městského pozemku byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 27. 9. 2019, 
usnesením č. 673/31 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. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení prodej výše uvedené části městského pozemku 
p.č. 3601/57 o výměře 171 m2 a text kupní smlouvy č. 285/2019/OSM, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Kupní smlouva 285/2019/OSM 
P2 - Geometrický plán č. 6592-198/2019 
P3 - znalecký posudek č. 3403-023/2018 ze dne 9.7.2018 

 
Diskuse: 
MUDr. Němeček – přimlouvá se také za možnost příjezdu  druhé strany.  
Ing. Holiš – s dotčenými firmami bylo jednáno, byli jsme upozorněni na obtížný výjezd na silnici 1/35. Plocha, 
která firmě Auto Lukáš zůstane pronajata bude částečně uzavřena, ale dle dohody bude v případě nutnosti 
způsobilá pro průjezd.  
 
Hlasování o usnesení č.  6/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 3601/10 o výměře 171 
m2 oddělené a nově označené jako pozemek p. č. 3601/57, dle geometrického plánu č. 6592-198/2019, v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana M.L.,  bytem 
Valašské Meziříčí, za kupní cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku č. 3403-023/2018 ve výši 
136.800 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 285/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem M.L.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  6/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

7.5 Informace o navrhovaných změnách dopravního značení na komunikacích (I/35 - ul. 
Meziříčská, I/58 - ul. Ostravská, III/4867 – u Harcovny, III/05726 Kramolišov – Uhliska, ulice 1. 
máje), předkladatelé Bc. Miroslav Kovář, Ing. Jan Kučera 

 
Důvodová zpráva: 
Z jednání zastupitelstva a podnětů radních a občanů byly zahájeny práce na změnách dopravního značení na úsecích 
komunikací, které vykazovaly zvýšenou míru nebezpečí pro účastníky silničního provozu. Pro zefektivnění řešení situace na 
dotčených úsecích komunikací byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, radních a pracovníků 
Odboru správy majetku MěÚ. Dne 4. října 2019 projednala pracovní skupina své podněty s pracovníkem úseku dopravního 
inženýrství Dopravního inspektorátu Policie České republiky Vsetín. 
Závěry tohoto jednání pracovní skupiny byly shrnuty do zápisu (příloha č. 5), který byl předán dopravně-inženýrské společnosti 
k zapracování do projektové dokumentace na úpravu dopravního značení (přílohy č. 1 – 4) 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  I/58 ul. Ostravská 
P2 – III/4867 – u Harcovny 



P3 – III/05726 – Kramolišov-Uhliska 
P4 – ulice 1. máje 
P5 – zápis jednání pracovní skupiny MěÚ a pana por. Javorka (DI PČR) 

 
Diskuse: 
p. Koryčanský – viz. omezená rychlost v lokalitě u Janoštíka, navrhuje omezení na 60 km/hod. v celém úseku. 
Ing. Holiš –v této věci proběhlo jednání s dopravním inspektorátem, je ochota posunout dopravní značení pouze 
o 300 m. Záležitost ještě není zcela uzavřena.  
Mgr. Drápal – viz. lokalita Kramolišov – jednání se účastnil, obává se, že dopravní Inspektorát rezignuje na to, že 
řidiči nedodržují rychlost umístění dopravních značek zde  považují  za zbytečné. Jednání budou ještě 
následovat.  
MUDr. Němeček – viz. lokalita 1. máje zde by navrhoval zvýšení dopravního přechodu, který je posledním před 
odbočením na Koryčanské Paseky.  
Ing. Holiš – doplňuje, že z hlediska finančního jde o poměrně nákladnou záležitost ve výši cca 350 tis. Kč. Dále 
upozorňuje, že pokud není splněna požadovaná vzdálenost mezi jednotlivými přechody pro chodce, tak dle nově 
platných norem to řeší dopraváci  vybudováním ostrůvku.  
Ing. Sapík – táže se, jak se v místech, kde budou umístěny sloupky bude provádět zimní údržba? 
Ing. Kovář – sloupek je sice odnímatelný ale nebudeme sním manipulovat pravidelně, zimní údržba bude 
komplikovanější 
p. Vychodil – poukazuje stejně, jako na předchozím zasedání ZM na parkování a zvýšený provoz u firmy 
Elektroprojekta především v ranních hodinách. 
Ing. Holiš – firma EP Rožnov zpracovala studii, kterou budeme projednávat a p. Vychodil může být k projednání 
přizván.  
p. Koryčanský – kvituje umístění sloupků, které zamezí špatnému parkování vozidel v daných lokalitách. Věří, 
že se metoda osvědčí natolik, že se bude aplikovat i v dalších lokalitách města. Dále se přimlouvá za případné 
vybudování vyvýšených přechodů pro chodce, i když jsou finančně nákladnější.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  7/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o navrhovaných změnách 
dopravního značení na komunikacích na území města Rožnov pod Radhoštěm (I/35 - ul. Meziříčská, I/58 - 
ul. Ostravská, III/4867 – u Harcovny, III/05726 Kramolišov – Uhliska, ulice 1. máje), které byly projednány s  
pracovníkem úseku dopravního inženýrství Dopravního inspektorátu Policie České republiky Vsetín a 
pracovní skupinou Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č. 7/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

8.1 Změna ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo dne 30. 9. 2019 písemné odstoupení Ing Kateřiny Strakošové z funkce člena 
Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm (příloha č. 1). Z odstupujícího dopisu vyplývá, že Ing. 
Strakošová váže ukončení funkce k datu projednání její rezignace zastupitelstvem města tj. k 5. 11. 2019. Ing. Kateřina 
Strakošová byla do funkce člena finančního výboru zvolena usnesením ZM 19/I ze dne 30. 11. 2018 jako zástupce volební 
strany Nezávislí Rožnováci. Vzhledem k této skutečnosti bylo politické uskupení Nezávislí Rožnováci osloveno s požadavkem 
na nominaci nového člena finančního výboru.  
Nominován je člen zastupitelstva města Mgr. Miroslav Kokinopulos, bytem  Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Odstoupení z funkce 
 



 
Diskuse: 
Ing. Kučera  - děkuje paní Strakošové za práci 
 
Hlasování o usnesení č.  8/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení Ing. Kateřiny Strakošové  z 
funkce člena finančního výboru zastupitelstva města k datu 5. 11. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy 
a s účinností od 6.11.2019 volí do funkce člena finančního výboru zastupitelstva města Mgr.  Miroslava 
Kokinopulose. 
 

Hlasování o usnesení č. 8/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

8.2 Schválení změny zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., etický kodex, 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková,  

 
Důvodová zpráva: 
Na radě města dne 28. 6. 2019 bylo přijato níže uvedené usnesení č. 523/23:  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru kanceláře starosty úkol připravit podklady pro změnu zakladatelské listiny 
společnosti TV Beskyd s. r. o. spočívající ve zrušení dozorčí rady a vytvoření fakultativního orgánu redakční rady. 
 
Předmětem tohoto podání je schválení změn zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., kterými se zrušuje dozorčí 
rada společnosti a zřizuje redakční rada. Předkládané změny byly odsouhlaseny paní notářkou, konzultovány s jednatelem 
společnosti TV Beskyd s.r.o. a dne 25. 10. 2019 schváleny usnesením rady města a doporučeny zastupitelstvu města ke 
schválení. 
 
Informace k dozorčí radě 
Dozorčí rada společnosti byla zřízena již při založení TVB v roce 1999 městy Vsetín, Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Rožnov 
pod Radhoštěm. Byla 4 členná, každý ze společníků navrhoval jednoho svého zástupce. Na konci roku 2015 se jediným 
společníkem TVB stalo na základě smluv o převodu podílů město Rožnov pod Radhoštěm. Dozorčí rada jako fakultativní orgán 
společnosti byla zachována, pouze počet členů se snížil ze 4 na 3, délka funkčního období byla stanovena na 3 roky s možností 
opětovné volby (stejné podmínky jako u ostatních městským společností). Funkční období posledních členů dozorčí rady, viz 
níže, skončilo 25. 6. 2019. Noví členové dozorčí rady zvoleni již nebyli.  Měsíční odměna člena DR byla 300 Kč, odměna 
předsedy DR 500 Kč. 
 

K zániku dozorčí rady dojde dnem vyhotovení notářského zápisu o změně zakladatelské listiny společnosti. Výmaz 
z Obchodního rejstříku je deklaratorní.  
 
Informace k redakční radě  
Redakční rada je zřizována jako fakultativní orgán společnosti, který zákon přímo neupravuje, nicméně jeho zřízení 
nezakazuje. Je koncipována jako kolektivní orgán společnosti, který sleduje a posuzuje mediální výstupy společnosti ve vztahu 
k městu Rožnov pod Radhoštěm z hlediska jejich obsahu, objektivnosti, politické nezávislosti a vyváženosti, přičemž 
mediálními výstupy společnosti ve vztahu k městu Rožnov pod Radhoštěm se rozumí zejména měsíčník SPEKTRUM 
ROŽNOVSKA a televizní vysílání TV Beskyd. Nejde o kontrolní orgán společnosti, a proto se do obchodního rejstříku 
nezapisuje.  
 
Redakční rada bude zřízena okamžikem sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny. Od tohoto okamžiku bude 
možné zvolit radou města ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o. její první členy, a to postupem, který 
zakladatelská smlouva předvídá. Práva a povinnosti člena redakční rady stejně jako jeho odměna budou upraveny ve smlouvě 

jméno a příjmení funkce volební strana 

RNDr. JIŘÍ MELCHER předseda DR 6/2016-6/2019 ANO 2011 

Ing. JAKUB CHOVANEC člen DR 6/2016-6/2019 KDU ČSL 

 LUCIE POLEDNÍKOVÁ  člen DR 6/2016-6/2019 Nezávislí Rožnováci  



o výkonu funkce člena redakční rady, která bude uzavřena se souhlasem rady města mezi členem a TVB. Odměna je 
navrhována ve výši 400 Kč pro člena a 600 Kč pro předsedu za každé jednání redakční rady.  
 
 
Etický kodex redakce a redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. 
Se zřízením redakční rady souvisí také přijetí Etického kodexu redakce a redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. Etický 
kodex byl vypracován redakční radou, která působila v min. volebním období jako komise rady města. Jak vyplývá z jeho 
znění, je jeho smyslem deklarovat a podpořit v LZPS zakotvené právo každého na svobodu projevu a na informace. 
Navrhujeme, aby Etický kodex schválilo také zastupitelstvo města.  
Návrh znění Etického kodexu je uveden v příloze č. 3 důvodové zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – navržené změny ZL 
P2 - úplné znění ZL s vyznačenými navrhovanými změnami 
P3 - Etický kodex 
 

 
Diskuse: 
PhDr. Drápala – v minulosti byl jedním z členů redakční rady Spektra. Kvituje oživení etického kodexu a  žádá o 
komentář k metodickému pokynu. Navrhuje, aby zastupitelé byli také seznámeni s jednacím řádem a táže se, kdo 
bude jednací řád zhotovovat. 
Ing. Janíková – co se metodického pokynu týče, orgán Redakční rady spadá výhradně do pravomoci rady 
města. Jednací řád pak  bude schvalovat rada města, nikoli zastupitelstvo.  
PhDr. Drápala – přesto by jako zastupitel byl s jednacím řádem rád seznámen, pravomoc schválení radou města 
nezpochybňuje.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 9 /VII.  
Návrh usnesení č. 1 (změna zakladatelské listiny) 
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. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 9 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
Hlasování o usnesení č. 10 /VII.  
Návrh usnesení č. 2 (Etický kodex) 
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.  
 
 

Hlasování o usnesení č.  10/VII: 

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

 



Usnesení bylo  přijato 
 
Vyhlášena 10 min. přestávka 
 

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2019, předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. 
Jan Kučera 

Důvodová zpráva: 
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018 usnesením č. 20/II (dále jen Dotační zásady) 
byly podány žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci druhého kola. 
Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace v souladu s Dotačními zásadami posuzuje a hodnotí rada 
města a to na základě podkladů s ohledem na účel určený žadatelem v žádosti, doporučení komisí a podle dotačních zásad. 
K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu 
města návrhy dotací podle jednotlivých žádostí. 
Dne 11.10 2019 rada města projednala dvě žádostí s požadavkem vyšším než 50 tis. a přijala k nim následující doporučení 
pro zastupitelstvo města 

id. č. subjekt název 
doporučení pro 

ZM 

2. 
TJ Rožnov p. R. oddíl 
skateboardingu 

Český skateboardový pohár Rožnov pod Radhoštěm 40 000 

3. Post Bellum, o. p. s. Nezapomeňte - listopad 89 na střední Moravě 45 450 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – přehled žádostí 
P2 – vzorová smlouva – 323/2018/OSK 
P3 – jednotlivé žádosti 
 

 
Diskuse: 
Mgr. Kosová – informuje, že  spolku post Bellum byla přiznaná nižší  dotace. 
PhDr. Drápala – žádost projednávali na komisi kulturní, snížená částka zohledňuje to, že žádost nebyla 
zpracována kvalitně. 
Mgr. Drápal – informuje o významné soutěži Českého skateboardového poháru v  Rožnově pod Radhoštěm, 
která měla celostátní charakter a proběhla na patřičné úrovni a bez problémů. Proto se přimlouvá za schválení 
navržené dotace.  
 
Hlasování o usnesení č.  11/VII.  
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. 
 

Hlasování o usnesení č. 11 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
Hlasování o usnesení č.  12/VII.  
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. 

 
Hlasování o usnesení č.  12/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

9.2 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města, předkladatelé Ing. 
Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera 

Důvodová zpráva: 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ 
(dále jen „Dotační zásady“), platné pro rok 2020 a následující období včetně příloh. Nové zásady byly zpracovány na základě 
podmětů a připomínek komisí a z praktických zkušeností s touto agendou. 
Dotační zásady stanoví jednotná pravidla postupu při podávání žádostí o dotaci, při posuzování a hodnocení těchto žádostí a 
při poskytování dotací. Dotační zásady, pokud nedojde ke změnám v legislativě, jsou koncipovány na delší časové období. Na 
ně pak každoročně bude navazovat vyhlášení programů pro příslušný kalendářní rok a časový harmonogram upřesňující 
terminy pro podávání žádostí o dotaci, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací pro daný 
kalendářní rok. 
Dotaci lze poskytnout jen na základě žádosti o programovou dotaci v rámci programů vyhlášených městem nebo na základě 
žádosti o individuální dotaci, ve které bude žadatelem určen účel dotace, prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace. 
V zásadách pro poskytování dotací došlo k těmto hlavním změnám: 
- aktualizace odkazů na platné zákony (např. nahrazení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem 
č. 110/2019 o zpracování osobních údajů), 
- nově žadatel, který má bydliště nebo sídlo/místo výkonu své činnosti mimo území města, realizuje relevantní činnosti 
na území města a ve prospěch občanů města, aby splnil podmínky zásad, 
- vymezení kompetencí mezi koordinátorem a administrátorem dotací ((Koordinátor - zaměstnanec města zařazený 
do MěÚ a pověřený koordinací celkového procesu zabezpečení poskytování dotací), (Administrátorem – tajemník komise, do 
jejíž věcné působnosti spadá obsahové zaměření žádostí o dotaci)), 
- na základě pověření může smlouvy podepisovat za město příslušný vedoucí odboru MěÚ, 
- kontrola příjemců dotace v navýšeném finančním režimu (viz čl. XVII Zásad). 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm  
P2- vzor/formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace 
P3- vzor smlouvy o poskytnutí programové dotace (agendové číslo v GINIS 315/2019/OSK) 
P4 - vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (agendové číslo v GINIS 316/2019/OSK) 
P5 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm – zvýrazněné změny 
 

 
Diskuse: 
Ing. Mácha – táže se, proč zastupitelé opětovně schvalují kompletní Zásady pro poskytování dotací, které 
schvalovali před rokem, proč nemohou schvalovat pouze změny, které v dokumentu byly provedeny? 
PhDr. Drápala – táže se, zda proběhne opět školení pro žadatele? 
Mgr. Vančurová – odpovídá , že v letošním roce odbor školství chystá změnu, kdy 14 dní před termínem se 
bude moci  žadatel osobně dostavit na odbor školství a sportu a bude tak moci svou žádost probrat individuálně. 
O této možnosti budou žadatelé s předstihem informováni. 
PhDr. Drápala – oceňuje tento přístup, který povede také k zefektivní funkčnosti práce komisí při hodnocení 
žádostí.  
 
  
 
 
 
 



 
Hlasování o usnesení č.  13/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov 
pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  13/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

9.3 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro 
poskytování dotací pro rok 2020, předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera 

Důvodová zpráva: 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm předkládáme zastupitelstvu města 
k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení 
těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2020. 
Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech specifikuje věcné, 
obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování programové dotace z rozpočtu města tím, že: 
a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody podpory zabezpečení 
stanoveného účelu programové dotace, 
b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové dotace 
v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše programové dotace,  
d) vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci, 
e) upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci,  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
h) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 
 
Pro rok 2020 jsou vyhlašovány následující programy: 
 
PROGRAM I –  Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III –  Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV –  Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V –  Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI –  Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení  
kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII – Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII –  Podpora vzdělávacích činností 
PROGRAM IX –  Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro 
poskytování dotací na rok 2019 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Program I 
P1a- žádost Program I 
P2 – Program II 
P2a- žádost Program II 
P3 – Program III 
P3a- žádost Program III 
P4 – Program IV 
P4a- žádost Program IV 
P5 – Program V 



P5a- žádost Program V 
P6 – Program VI 
P6a- žádost Program VI 
P7 – Program VII 
P7a- žádost Program VII 
P8 – Program VIII 
P8a- žádost Program VIII 
P9 – Program IX 
P9a- žádost Program IX 
P10-  časový harmonogram 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 14/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 5. 11. 2019 programy 
programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2020 ve znění 
uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 14 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.1 Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2015-2019 
a pořízení územního plánu., předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera 

Důvodová zpráva: 
Odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, jako pořizovatel územního plánu a jeho změn je povinen 
dle § 55 odst.1 stavebního zákona předložit zastupitelstvu města nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního 
plánu za uplynulé období.  
Nyní Vám předkládáme Zprávu o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2015-2019 (dále jen 
„Zpráva“).  Podle ustanovení § 55 odst.1 stavebního zákona byla Zpráva o uplatňování projednána podle § 47 odst.1-4. Návrh 
Zprávy o uplatňování byl zaslán jednotlivě  dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení 
návrhu Zprávy o uplatňování mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky, podněty a stanoviska. 
Pořizovatel doručil návrh Zprávy o uplatňování veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm v období od 13.8.2019 do 13.9.2019 a každý mohl uplatnit v této době u pořizovatele písemné 
připomínky.  
Na základě výsledků projednání pořizovatel poté vyhodnotil a upravil ve spolupráci s určeným zastupitelem Mgr. Kosovou 
návrh Zprávy. Všechny podané připomínky se týkají požadavků do nového územního plánu a promítnou se proto do zadání 
nového územního plánu.  
Jedná se např. o připomínky Odboru životního prostředí na zapracování Staré ekologické zátěže v Tylovicích, požadavek 
Povodí Moravy na přehodnocení zastavitelných ploch v záplavovém území a další-viz tabulka vyhodnocení.  
 Vyhodnocení připomínek a stanovisek je doplněno do Zprávy o uplatňování a doplněný text týkající se pokynů pro zpracování 
změny územního plánu je zvýrazněn červeným tiskem. Takto doplněnou a upravenou Zprávu o uplatňování Vám nyní 
předkládáme ke schválení.  
 
Ze Zprávy vyplývá doporučení na pořízení nového územního plánu města, schválení jeho pořízení je navazujícím usnesením. 
Pořízení nového územního plánu bylo projednáno v Komisi stavební Rady města Rožnova pod Radhoštěm dne 25.3.2019, 
která vzala pořízení územního plánu na vědomí.   Zadání pro nový územní plán by mělo čerpat z rozpracovaného Strategického 
plánu města Rožnova pod Radhoštěm a z Plánu udržitelné mobility města Rožnova pod Radhoštěm, tj. z projektů u nichž již 
město zahájilo jejich pořízení viz graf v příloze. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Zpráva o uplatňování ÚP Rožnov pod Radhoštěm   
P2- Graf strategických dokumentů 
 
 



 
 

Diskuse: 
Mgr. Kosová – upřesňuje, že pořízení nového územního plánu (dále jen ÚP) se jeví jako nová cesta, která bude 
směřovat výstavbu ve městě, kde je dostatek zastavitelných ploch u kterých však nejsme schopni odůvodnit 
změny dle stávajícího ÚP. Nyní schvalujeme zadání, kterým je Zpráva o uplatňování. Souběžně se změnou ÚP 
město pracuje na dalších strategických dokumentech, kterými jsou  strategický plán města a  plán udržitelné 
mobility.  
Ing. Horký – proces pořízení nového ÚP je velmi  obsáhlý. Přistoupili jsme nejprve k tomu, že vybereme 
zhotovitele ÚP a pak budeme specifikovat zadání. Nyní schvalujete impuls pro zadání. Samotné zadání bude 
zastupitelstvo schvalovat  následně. 
p. Vychodil – z grafu vyplývá, že strategický plán rozvoje města je uzavřen dříve, než ÚP města. Domnívá se, že 
oba dokumenty by měly být v časovém souladu.  
Ing. Horký  – domnívá se, že je vhodnější mít strategický plán zhotovený dříve, protože ten nám stanoví směr, 
kterým město půjde. To se pak promítne do ÚP města. Jde o ojedinělý případ, kdy město bude mít tři zhotovitele 
těchto klíčových a strategických dokumentů u jednoho stolu.  
Mgr. Drápal – táže se, zda stávající územní studie bude překlopena do nového ÚP? 
Mgr. Kosová – uzemní studie budou podkladem a bude se o nich diskutovat. Do myšlenky studií se může 
zasáhnout výrazně, ale zpracovatel ÚP s nimi bude muset počítat 
Ing. Mácha – tvoříme tři  základní strategické dokumenty města. Postup jejich tvorby je správný. Nejdříve 
strategický plán a jeho tematické pilíře (segmentové koncepce), následuje nový ÚP a plán zdrojového finančního 
krytí pro vyselektované klíčové investiční akce. Jako zastupitel doporučuje před schvalovacím procesem  
instruktážní školení zastupitelů týkající se jak tvorby nového ÚP, tak rozpočtu, protože tyto klíčové dokumenty 
budeme schvalovat. Uvědomme si, že odpovědnost za ÚP mají zastupitelé.  
p. Koryčanský – kvituje že strategický  plán jde ruku v ruce s ÚP. Je také potěšen, že došlo k setkání se 
zemědělci a je zapotřebí i do budoucna jednat s vlastníky pozemků  o jejich možné využitelnosti. Ve městě máme 
prostoru dostatek, ale vlastníci pozemků mnohdy nejsou ochotni přistoupit ke změnám.  
Mgr. Kosová – v minulosti město oslovovalo vlastníky pozemků, ale  zpětná odezva více méně nebyla. Proces 
by nyní měl být velmi otevřený, plánujeme  vzájemná setkání s majiteli pozemků.  
 
Hlasování o usnesení č. 15 /VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm v období 2015 – 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  
 

Hlasování o usnesení č.  15/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16 /VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pořízení nového územního plánu města Rožnova 
pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 16 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

10.2 Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028 včetně 
Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, předkladatelé Ing. Michal 
Laktiš, Ing. Jan Kučera 

Důvodová zpráva: 



V období měsíců června 2019 až září 2019 probíhala aktualizace platné Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod 
Radhoštěm 2018-2028 (dále také jen „KRB“), verze 1.1 schválené Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm usnesením 
č. 12/XXIII, ze dne  27. 2. 2018, a to na základě podnětů vycházejících z procesu implementace KRB do praxe. Stávající KRB 
je funkční, cílem je její funkčnost ještě dále maximalizovat.   
 
Zpracování návrhů změn a jejich zapracování do platné KRB bylo realizováno v úzké spolupráci odboru správy majetku – 
bytová agenda a odboru strategického rozvoje a projektů – analytik rozvoje města. Navrhované změny byly v první fázi 
projednány s Komisí bytovou, následně byly 9. 8. 2019 předloženy Radě města Rožnov pod Radhoštěm, která na svém 27. 
zasedání usnesením č. 581/27 vzala na vědomí návrhy změn v Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm a 
uložila odboru strategického rozvoje a projektů zapracovat je do předmětné koncepce. Aktualizovaná verze KRB byla dále 
přednesena Řídícímu výboru Koncepce rozvoje bydlení města, na zasedání konaném dne 23. 9. 2019, v jehož rámci byly 
navrhované změny doplněny o připomínky členů řídícího výboru, a tyto byly následně zapracovány do platné KRB. Finální 
verze aktualizace KRB byla prezentována radě města dne 11. 10. 2019. 
 
Odbor strategického rozvoje navrhuje aktualizovat KRB dle znění uvedeného v příloze P1 – Aktualizovaná verze KRB 2018-
2028. Jednotlivé návrhy změn KRB jsou specifikovány v příloze P2 – KRB navrhované změny.  
 
Nedílnou přílohou Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028 je dokument nazvaný Pravidla výkupu 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále také „Pravidla výkupu“), schválen Zastupitelstvem města Rožnova 
pod Radhoštěm usnesením č. 6/XIX, ze dne 20. 6. 2017, který byl souběžně aktualizován na základě podnětů vycházejících 
z procesu implementace „Pravidel výkupu“ do praxe a vzhledem k současným podmínkám. Stávající „Pravidla výkupu“ jsou 
funkční, cílem je jejich funkčnost dále maximalizovat.  
 
Změny v „Pravidlech výkupu“ byly navrženy na základě jednání odborné Pracovní skupiny pro výkup inženýrských sítí dne 30. 
7. 2019 a dne 3. 9. 2019, návrh aktualizovaného znění byl následně předložen členům Řídícího výboru Koncepce rozvoje 
bydlení města a prezentován radě města dne 11. 10. 2019. Na základě uvedených projednání navrhuje odbor strategického 
rozvoje a projektů aktualizovat „Pravidla výkupu“ dle znění uvedeného v příloze P3 – Aktualizovaná verze Pravidel výkupu. 
Jednotlivé návrhy změn „Pravidel výkupu“ jsou specifikovány v příloze P4 – Pravidla výkupu navrhované změny. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Aktualizovaná verze KRB 2018-2028 
P2 – KRB navrhované změny 
P3 – Aktualizovaná verze Pravidel výkupu 
P4 – Pravidla výkupu navrhované změny 
P5 – AP 2018-2021 aktualizace 
 

Bc. Blinková přichází v  16:15 hod.  
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  – děkuje za zpracování dokumentu, jsme vzorem i pro ostatní města 
Ing. Mácha – materiál byl schválen minulý rok s časovým horizontem do r. 2028, nyní jej doplňujeme. Materiál je 
příliš obsáhlý a nekonkrétní, pro lepší orientaci zde postrádá manažerské shrnutí. Také postrádá vizi bytové politiky. 
Chybí konkrétní odpovědi na otázky, zda město bude nadále spravovat současnou kapacitu městských bytů nebo 
uvažuje s jejich částečným prodejem a využitím inkasa na investice,  zda bude budovat nové kapacity nájemního 
bydlení a sociálního bydlení a coolivingu atd. Doporučuje, aby vše bylo s vazbou na strategický plán rozvoje města 
do r. 2030 a zároveň doplněno o zcela konkrétními opatření, které hodláme v horizontu do roku 2030 udělat v rámci 
bytové politiky.   
Ing. Kučera –co se týče pozemků jsou zde jasně stanovené nástroje podpory pro individuální bydlení, protože 
město vlastní pozemky nemá.  Pochopení bytové politiky však není jednoduché, manažerské hodnocení lze 
doplnit.  
Ing. Laktiš –  děkuje zastupitelům za konstruktivní kritiku, která  je přínosná pro práci.  
Mgr. Drápal – dokument se projednával na zasedání rady města,  podněty byly řádně probrány a zapracovány  
p. Koryčanský –  ve městě probíhá výstavba bytových jednotek, táže se, zda se se díky tomu snižuje počet 
zájemců o městské byty? 
Ing. Kučera – potvrzuje,  nájemníci opouští městské byty, můžeme tak splnit poptávku dalších.   
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 17 /VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizovanou verzí „Koncepce rozvoje bydlení 
města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.2) včetně aktualizace „Pravidel výkupu staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“ a aktualizace „Akčního plánu rozvoje bydlení pro roky 2018 – 2021“ 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Aktualizovaná verze „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod 
Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.2) ve znění uvedeném v příloze č. 1, 3 a 5 důvodové zprávy je součástí 
tohoto usnesení.   
 

Hlasování o usnesení č. 17/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

11.1 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, předkladatelé 
Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

Důvodová zpráva: 
Dne 11. 10. 2019 obdržel starosta města e-mail vedoucí kanceláře Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“), 
ve kterém vedoucí kanceláře SOMV žádá město Rožnov pod Radhoštěm, jako člena SOMV, o schválení změn stanov SOMV, 
a to v důsledku budoucího přistoupení nových členů do SOMV. Podrobnosti jsou uvedeny níže, upravené stanoveny jakož i 
podané přihlášky jednotlivých obcí jsou uvedeny v příloze této důvodové zprávy.  
 
 
SOMV obdrželo v období od července do října 2019 přihlášky ke členství v SOMV od následujících obcí: 
1. Bratřejov, 
2. Choryně, 
3. Jarcová, 
4. Jasenná, 
5. Lutonina, 
6. Ublo, 
7. Valašská Bystřice, 
8. Všemina. 
 
Ve Stanovách SOMV je uvedeno, že po založení sdružení vzniká další členství na základě písemné přihlášky za podmínky, 
že s členstvím vyjádřilo souhlas zastupitelstvo této obce a přijetí nového člena odsouhlasila na nejbližší valné hromadě 3/5 
většina dosavadních členů sdružení. V přihlášce musí nový člen sdružení prohlásit, že bezvýhradně přistupuje ke Stanovám 
sdružení v jejich platném znění. 
 
Po schválení vstupu obcí Bratřejov, Choryně, Jarcová, Jasenná, Lutonina, Ublo, Valašská Bystřice a Všemina do SOMV na 
jednání Valné hromady SOMV, které se bude konat dne 10. 12. 2019, bude nutné následně schválit změnu Stanov SOMV 
spočívající v doplnění nových členských obcí do čl. III. Členové sdružení. 
 
Před schválením upravených Stanov SOMV na jednání Valné hromady SOMV dne 10. 12. 2019 je nutné schválit upravené 
Stanovy SOMV v zastupitelstvech stávajících členských měst a obcí SOMV.  Z toho důvodu jsou Vám upravené Stanovy 
předkládány. Při doplnění nových členů SOMV do čl. III. Stanov SOMV byly zároveň zkontrolovány údaje stávajících členů 
SOMV a případně byly upraveny adresy, které se v mezidobí změnily. Veškeré změny jsou ve Stanovách SOMV vyznačeny 
žlutě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  – Upravené Stanovy SOMV s účinností od 1. 1. 2020. 
P2 - Přihláška ke členství v SOMV obce Bratřejov.  
P3 - Přihláška ke členství v SOMV obce Choryně.  
P4 - Přihláška ke členství v SOMV obce Jarcová.  
P5 - Přihláška ke členství v SOMV obce Jasenná.  
P6 - Přihláška ke členství v SOMV obce Lutonina.  
P7 - Přihláška ke členství v SOMV obce Ublo.  
P8 - Přihláška ke členství v SOMV obce Valašská Bystřice.  
P9 - Přihláška ke členství v SOMV obce Všemina. 
 



Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  18/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o podaných přihláškách obcí ke 
členství ve Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, které nabydou účinnosti dne 1. 1. 2020. Schválené 
upravené stanovy jsou součástí tohoto usnesení.    
 

Hlasování o usnesení č. 18 /VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

11.2  Informace o jednání s Českou poštou, předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim 
Holiš 

Důvodová zpráva: 
Dne 22. 10. 2019 proběhlo jednání starosty města a tajemníka MěÚ se zástupci České pošty s.p. týkající se možné budoucí 
koupě budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm na Náměstí míru, čp. 1268. Důvodem případné koupě budovy ze strany 
města je sloučení pracovišť MěÚ na ul. Letenská a ul. Palackého do jedné budovy nacházející se v bezprostřední blízkosti 
hlavní budovy MěÚ.   
 
V rámci jednání bylo konstatováno, že Česká pošta zamýšlí prodej předmětné budovy, nicméně při zachování současného 
provozu pošty a dodejny v Rožnově pod Radhoštěm (např. formou nájmu v budově). Současně bylo zástupci České pošty 
doporučeno, aby město o svém zájmu koupit budovu České pošty v Rožnově pod Radhoštěm informovalo písemně centrálu 
České pošty s.p.. IČO 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, čímž by došlo k formálnímu zahájení 
jednání mezi městem a Českou poštou s.p. Následně by byla provedena analýza (studie) využití prostor budovy České pošty 
k zamýšlenému záměru. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – jak už bylo řečeno minule, Česká pošta projevila zájem prodat budovu  na náměstí Míru. Koupi 
budovy město zvažuje.  
Ing. Mácha – doporučuje záměr řešit ve vazbě na připravovaný dlouhodobý investiční plán vycházející ze 
„Strategického plánu rozvoje města do r.2030“ . Nezbytná bude selekce zásobníku investičních akcí s ohledem 
na reálné finanční možnosti města. Je zapotřebí udělat zásobník investičních záměrů toho, co do r. 2030 chceme 
a pak dle reálných možností tento zásobník selektovat a shodnout se na nejklíčovějších prioritách. 
Ing. Holiš  – přesný dlouhodobý investiční plán je důležitý, ale pokud se pošta rozhodne k prodeji budovy, bude 
nutná okamžitá reakce.   
p. Koryčanský – souhlasí s Ing. Máchou, na druhou stranu taková příležitost není častá. Je pro koupi budovy i 
za předpokladu, že některé investiční akce budeme muset posunout a přehodnotit.  Budova je v centru města a 
nabízí řešení, jak sjednotit úřad pod jednu střechu. V tomto případě se nemůžeme řídit pouze plánem.  Přestože  
budovu zakoupíme a opravy se budou realizovat až  za delší čas, bude to pro město vždy výhodná investice.  
MUDr. Němeček – navrhuje zpracovat analýzu využití městských budov, které v případě sjednocení úřadu do 
budovy na náměstí Míru zůstanou volné.  
Bc. Blinková – investiční plán, jako strategický dokument je pro město je závazný, ale není uzamčený. V případě 
takovéto nabídky je nutno reagovat aktuálně. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu,  která se záležitostí bude 
zabývat. .  
 
Hlasování o usnesení č.  19/VII.  
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.    
 

Hlasování o usnesení č.  19/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

 

11.3  Kontrola výběrového řízení rekonstrukce „Hudební klub 1. máje 1000“, předkladatelé  Alois 
Vychodil, předseda kontrolního výboru 

Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor konstatuje, že kontrolovaná investiční akce byla při realizaci atypická.  V průběhu realizace byly nutné změny 
zjištěné na základě stavu rekonstruovaných prostor. Rozšíření a doplňky byly podle sdělení jednatele společnosti Komerční 
domy Rožnov s.r.o. konzultovány s radou města a schváleny.  Určitou možnost zkvalitnění investiční činnosti vidí KV ve větší 
důslednosti v práci s projektovou dokumentací. V tomto konkrétním případě je tímto myšleno vyvíjet větší tlak na zhotovitele, 
aby součástí předávaného díla byla i dokumentace skutečného provedení stavby určená k archivaci. 
 
Kontrolní výbor neshledal v realizaci investiční akce „Hudební klub 1. Máje“ zásadní pochybení 
 
Výše uvedený závěr přijal kontrolní výbor usnesením dne 8. 10. 2019 všemi přítomnými členy (pro 7, proti 0, zdržel se 0). 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Průběh a závěry kontroly 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  20/VII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolní akce „Hudební klub 1. Máje 1000“ 
dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/VII: 

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

 
Usnesení bylo  přijato 
 

12.1  Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd  s.r.o, předkladatel  Michal Geryk 
Michal Geryk seznámil zastupitele v rámci své prezentace s informací o činnosti společnosti TV Beskyd, kdy od 
roku 2016 je město Rožnov p.R. 100% vlastníkem této společnosti.  Informoval o organizační a personální struktuře 
společnosti a o partnerech. V  roce 2018 byly vyrobeno 500 reportáží, 192 premiérových pořadů, 16 přímých 
přenosů a další. Součástí společnosti TV Beskyd je také redakce měsíčníku SPEKTRUM ROŽNOVSKO, kdy v roce 
2018 bylo zhotoveno 7900 výtisků. Distribuce novin probíhá také v okolních obcích.   Společnost provozuje také 
on-line zpravodajství, kdy za rok 2018 měli 125 tis. návštěv a 299 tis. zobrazených stránek. Seznámil zastupitele 
také s hospodařením společnosti, kdy v roce 2018 činil obrat 3,2 mil. Kč a provozní hospodářský výsledek v roce 
2018 byl 81 tis. kč.  
 
Diskuse: 
Bc. Blinková – kvituje, že společnosti je v kladných číslech, nebyla přítomna při projednávání etického kodexu, 
ale  domnívá se,  že ředitel by měl být tím, který dodržování etického kodexu  garantuje. Byla by proto ráda, kdyby 
se změnila situace také ve prospěch opozičních zastupitelů. Od vedení města společnost dostává náměty ale 
přimlouvala by se, kdyby takový prostor měli také opoziční zastupitelé. Táže se p. Geryka, na  průběh výběrového 
řízení na nového šéfredaktora Spektra? 



p. Geryk – odpovídá, že v této záležitosti byl v časovém tlaku, aby mohlo vyjít další číslo novin, proto nevypsal 
klasické výběrové řízení. S kolegou Románkem spolupracovali již v minulosti, proto jej přijal na zkušební dobu 1 
roku.   
Bc. Blinková –  již na minulém zasedání zastupitelstva sdělila důvody, proč si myslí že volba nebyla správná. 
p. Koryčanský – poukazuje na to, že ve Spektru by mělo být více informací o konkrétních a aktuálních 
záležitostech ve městě. Je třeba si uvědomit, že především starší občané nemají internet a jsou odkázání stále na 
informace, které vycházení v tisku.  
p. Geryk – děkuje za podnět, budou rádi i za podněty ze stran všech zastupitelů.   
 
12. Diskuse informace různé: 
Ing. Holiš  – informuje, že  město připravuje rozpočet na rok 2020. Pracovní seminář k rozpočtu pro zastupitele 
proběhne dne 27.11. od 15:30 hod. v obřadní místnosti MěÚ. Dále informuje, že v rámci projektu Kulturního centra 
probíhá přebírkové řízení, připomínkovali jsme dokumentaci a zároveň ladíme rozpočet tak, abychom byli schopni 
nachystat projektovou dokumentaci. Koncem ledna bychom měli mít informaci, zda obdržíme dotaci. Na únorovém 
zasedání bychom pak mohli řešit zapojení financí do rozpočtu. Dále informuje, že město bude v příštím roce 
zvyšovat daň z nemovitostí a poplatky za odpady se budou navyšovat o cca 39%. 
MUDr. Němeček – žádal již v minulosti o analýzu využití budovy Kulturního centra.  
Ing. Holiš  – materiál je v přípravě. Bude předán spolu s dalšími materiály komplexně. 
MUDr. Němeček – má několik připomínek 
1)  upozorňuje na  dopravní zatíženost na silnici 1/35 , kdy by bylo vhodné v případě přetíženosti vozovky  aktuálně 
informovat řidiče na dálnicích, aby na 1/35 nesjížděli 
2) zamezit možnosti přebíhání chodců u středového pásu na 1/35 před autobusovým nádražím 
3) nahradit poškozený  radar pro měření rychlosti na 1/35  kamerou 
Ing. Holiš  – co se poškozeného radaru týče, pátráme po pachateli, kamera zde bude umístěna. Co se týče podnětu 
a) prověříme tuto možnosti, budeme jednat s ŘSD.  
p. Koryčanský –  1)poukazuje, že na ul. Frenštátská došlo k uložení kabelu a pak mělo dojít k opravě komunikace, 
která se však doposud nerealizovala. 
2) táže se, zda jsou nějaké nové informace  ohledně probíhajícího sporu s IPR 
3) zastupitelé podepisovali čestné prohlášení o mlčenlivosti v rámci jednání komise ke Kulturnímu centru, táže se 
proč? 
 Ing. Holiš  – odpovídá  
viz. 1)  vzneseme dotaz na ČEZ, firma která to realizuje má zpoždění.  
viz. 2) ke sporu s  IPR nemáme žádné nové informace,  čekáme stále na rozhodnutí nejvyššího soudu, exekuce 
se nekoná.  
viz. 3) předáváme dílo které je pod autorským zákonem. Abychom se vyhnuli případným sankcím, musíme být 
jištěni, že jsme daného člověka poučili o nutnosti mlčenlivosti. Jde o dočasné opatření pouze do doby, kdy bude 
dokumentace předaná.  
Bc. Blinková – má podněty od občanů: 
1) k úpravám  dopravního značení, kdy  na ul. Horská je špatně řešena přednost v jízdě.   
2) viz. ul. Kulturní – táže se, zda projekt revitalizace vnitrobloku je ve vybrané podobě  definitivní? Má k němu 
připomínky od občanů. Rozporuje také v místě  výsadbu ovocných stromů či keřovin, které patří spíše do sadu. 
Žádá o termín schůzky, kdy by mohla  připomínky probrat osobně.  
Ing. Holiš – odpovídá: 
viz. 1) záležitost dopravního značení je v řešení, čekáme na vyjádření dopravního úřadu 
viz. 2) vybraný projekt je schválen, proběhlo veřejné projednávání, občané své připomínky mohli vyjádřit, přišlo 
však pouze 7 osob. Předpokládáme, že  revitalizace se  bude provádět etapovitě v závislosti na financích.  Schůzka 
je možná, nejde však o efektivní postup, občané měli možnost předložit své návrhy. Jde o koncepční návrh, který 
vychází z podstaty a nemůžeme vyhovět všem připomínkám.  
PhDr.  Drápala –táže se, zda v ceně Kulturního centra je zahrnuta také divadelní technologie? 
Ing. Holiš – potvrzuje, stejně jako trafostanice, přilehlé parkoviště či osvětlení. Chceme soutěžit o kompletně 
vybavenou a funkční budovu. 
MUDr. Němeček – táže se, zda město do budoucna neplánuje výstavbu elektrické nabíječky na automobily? 
Ing. Holiš  – domnívá se, že nabíječku by prioritně měla vybudovat společnost ČEZ, obává se však, že stávající 
síť není prozatím připravena na takovou  zátěž.  



Ing. Mácha – vyjadřuje se k problematice odpadů. Město  likvidace odpadů  stojí aktuálně cca 18 mil /ročně. 
Navrhuje  iniciovat zpracování aktuální kvalifikované analýzy této služby ve vazbě na očekávané zvýšení poplatků 
za svoz, likvidaci a skládkování komunálního odpadu.  PODNĚT 
p. Koryčanský – souhlasí s podnětem,   smlouva s firmou FCC  je dlouhodobá, navrhuje prověřit  i jiné alternativy 
svozu. Navýšení ceny za odpad je adekvátní. Poukazuje také na svoz bioodadu, který město ročně stojí nemalé 
finance. Měla by se oprášit stará projektová dokumentace na zhotovení kompostárny, abychom  nemuseli zelený 
odpad vyvážet.   
Mgr. Kosová – dali jsme občanům popelnice na bioodpad, ale naší snahou je směřovat občany především ke 
kompostování.  Díky odvozu bioodpadu ubylo ve městě černých skládek. Na projektu kompostárny se pracuje. 
Mgr. Drápal –v minulosti na radě města probírali možnost přecenění svozu odpadu,  je nutno udržet ceny  
v rozumných mezích s analýzou souhlasí.  
Bc. Blinková -  město by mělo zpracovat analýzu vlastního svozu odpadu, šlo by také o motivaci pro občany s tím, 
že cena za odpady by mohla být nižší.  
Vrací se k ceně za Kulturní centrum, částka se stále navyšuje, díky tomu se obává, že jiné investice budou do 
budoucna zmraženy. Budeme mít Kulturní centrum a  knihovnu ale nic dalšího. Upozorňuje, aby se neopomenula 
investiční akce na vybudování vodovodu na Horních Pasekách. 
p. Mikulášková – odchod 17:50  
Ing. Holiš  – objasňuje, že cena na výstavbu Kulturního centra logicky stoupá s vývojem cen v celé republice.  
Máme nachystaný program pro podporu tohoto projektu také ze strany soukromé sféry. Připravujeme rozpočet 
s výhledem do roku 2031 tak,  abychom realizací těchto dvou velkých investičních akcí neohrozili právě investice, 
které jsou aktuální a potřebné. Co se týče vodovodu HP investiční akce se bude realizovat v roce 2021.   

 
13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu  a pozval je k uctění památky válečných veteránů 
dne 11.11. při příležitosti Dne válečných veteránů. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v 18:10  hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     5. 11.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
    Jiří Martinek        …………………………………………… 
   
 
    Ing. Radúz Mácha  …………………………………………… 
 
 

 


