
Z Á P I S 

z VI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 10. září  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 VI. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 9. 2019 do   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). Pan Daniel Drápala se dostaví na zasedání později.  

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

➢ MVDr. Janu Malcovou   
➢ Bc. Markétu Blinkovou 

Obě navržené vyjádřily souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Mgr. Martina Drápala, jako předsedu  
➢ Ing. Radúze Máchu   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

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

       
   Návrh byl přijat. 
 
3. Schválení programu zasedání:  
Předsedající informoval o  stažení bodu č. 11.2. „Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd“  na žádost 
předkladatele, který se z důvodu zdravotní indispozice nemůže na zasedání zastupitelstva dostavit.  
Předsedající se otázal, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění programu zasedání. Vzhledem k tomu, že 
se nikdo s dalším návrhem nepřihlásil, byl program zasedání schválen.  
 
 
 
 



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

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

Pro:          18              Proti:                    0 Zdržel se:         0   Nehlasoval:          3 

       
   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.   
 

✓ 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.   
 

✓ 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. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 20/IV., ze zasedání ZM konaného 16.4.2019: 
(bod č.7.4 Projednání  a schválení Programové podpory 2019 – Program I, Program III, Program IV, 
Program V, Program VI, Program VII, Program VIII, Program IX),  předkladatel Ing. Dušan Vrážel 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti po poskytnutí programových dotací a po projednání 
1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové 

zprávy a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na 
zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 pro jednotlivé příjemce programové dotace a pověřuje 
vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. 

2. neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v  příloze č. 2 důvodové zprávy. 
 
Plnění úkolu k datu 6.6.2019: V souladu s Čl. XV bod 5. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm odbor školství a sportu předložil všem příjemcům programové dotace do 21 dnů od schválení výše dotací 
usnesením zastupitelstva města č. 20/IV ze dne 16.4.2019 návrh smluv o poskytnutí programové dotace.  
K datu 6.6.2019 je uzavřeno (druhou smluvní stranou podepsáno) 104 smluv z celkového počtu 124. 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Všechny smlouvy podepsány smluvními stranami a finanční prostředky zaslány. 
 

✓ 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. 

1) 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. 

2) 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. 

 
✓ úkol vyplývající z usnesení č. 24/V., ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 

(bod č.8.3. Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný),  zpracovatel Mgr. Ing. Veronika Janíková 

Zastupitelstvo města   
a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Za vodou, 
spojující ulici Bezručova a 5. května a označované historicky jako ulice Hřbitovní dle zákresu v příloze č. 1 důvodové zprávy 
názvem ulice Maria Kotrby, 
b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí. 
Plnění úkolu k datu 2.9.2019: Ulice byla k 31. 7. 2019 zapsána do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.   
 

✓ úkol vyplývající z usnesení  ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 
(bod č.9.1. Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 2019), předkladatel Ing. Dušan Vrážel 
Usnesení č. 25/V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí individuální dotace dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 
2019 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 2.9.2019: Smlouva smluvními stranami podepsána a finanční prostředky zaslány. 
Usnesení č. 26/V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Spolek Foodfest, Hálkova 171/2, Hodolany, 77900 
Olomouc, IČ: 05669693 ve výši 150.000 Kč na projekt Garden Food Festival Rožnov pod Radhoštěm 2019 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 2.9.2019: Smlouva smluvními stranami podepsána a finanční prostředky zaslány. 
Usnesení č. 27/V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  poskytnutí individuální dotace spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1000, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22662723 ve výši 250.000 Kč na projekt HORNET'S CUP 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 2.9.2019: Smlouva smluvními stranami podepsána a finanční prostředky zaslány. 
Usnesení č. 28/V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  poskytnutí individuální dotace spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1000, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22662723 ve výši 100.000 Kč na projekt Mezinárodní florbalový kemp dětí 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 2.9.2019: Smlouva smluvními stranami podepsána a finanční prostředky zaslány. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 31/V ze zasedání ZM konaného 18.6.2019: 
(bod č.10.1.  Schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí 
(SEMMO)), zpracovatel ing. Jan Cieslar 
Zastupitelstvo města projednalo možnost stát se členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.  se sídlem 
Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice, IČ:08177562 dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání: 
a) schvaluje členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s., se sídlem 
Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice, IČ: 08177562, 
b) souhlasí se stanovami Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. ve znění uvedeném v příloze č. 3 
důvodové zprávy a  
c) ukládá starostovi města podat žádost o členství ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. uvedenou 
v příloze č. 2 důvodové zprávy.     
 



Plnění úkolu k datu 2.9.2019:úkol splněn, v měsíci srpnu bylo požádáno o členství včetně úhrady registračního poplatku. 

 
Diskuse : 
Bc. Blinková – viz. plnění úkolu č. 20/V. ze zasedání zastupitelstva  18.6. – bezúplatný převod komunikací 
včetně pozemku od ŘSDS do vlastnictví města. Táže se,   v jakém stadiu jsou jednání, protože se domnívá, že 
na parcele č. 3616/1  byla vybudována komunikace pro pěší chodník, nenašla však právní doklad, který by městu 
umožňoval  investovat do cizího majetku, protože pozemek je stále majetkem kraje.  
Ing. Holiš  – jedná se o chodník u mostu u Eroplánu, kde dlouhodobě spolupracujeme s krajem ohledně převodu  
a části ul. Palackého  – odpovíme písemně do 30 dní. PODNĚT 
Bc. Blinková – obává se,  zda město neporušilo zákon, když chodník je v užívání. 
 
4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního červnového řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově 
na 7 zasedáních v termínech: 28.6., 12.7., 16.7., 26.7., 9.8., 16.8. a 29.8. Celkem bylo projednáno 143 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 : 
Bc. Blinková – má několik dotazů: 
1) táže se zda i nadále budou zastupitelé informováni o průběhu soudního sporu s IPR? 
2) žádá o výpis výjimek, které byly v rámci veřejných soutěží schváleny radou města od počátku roku 2019 
PODNĚT 
3) táže se, zda jednatel společnosti TV Beskyd sám rozhodoval o personálním obsazení místa šéfredaktora, na 
které dosadil pana Pavla Románka. Jeho současný post je pro ni nepřijatelný, vzhledem k jeho dřívějšímu působení 
na minulém pracovišti,  kdy články, které byly podepsány jeho jménem, dehonestovaly občany, úředníky, 
zastupitele i lékaře a vrhaly špatné světlo nejen na město Rožnov, ale především na jednotlivé aktéry článků.  
Ing. Holiš  – odpovídá: 
Adt. 1) zastupitelé budou o průběhu soudního sporu nadále informováni v případě, že dojde v soudním procesu ke 
změnám či posunu. 
Adt 2) co se výjimek v rámci veřejných zakázek týče, odpovíme písemně do 30 dní. Upozorňuje, že k materiálům 
z rady města mají zastupitelé přístup.  
Adt 3) Jednatel společnosti p. Geryk je ze své pozice plně kompetentní k tomu, aby si sám obsadil místo 
šérferaktora. Rada města nebyla informována.  
 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2019. 
 
Jedná se zejména o: 
 
Na straně příjmů: 
 
mimo zapojení dotačních titulů, o zapojení spoluúčasti ve výši 3 x 200 000 Kč od základních škol, na kterých probíhá projekt 
modernizace. Tyto prostředky poskytnou školy ze svých investičních fondů.  
 
Na straně výdajů: 
 
- barevně označená část – jedná se o přesun prostředků s nulovým saldem v návaznosti na organizační změnu 
schválenou RM dne10.6.2019 a 28. 6. 2019.  Jedná se: 
 
a) Zrušení Odboru právního, jehož činnosti byly rozděleny mezi Odbor kanceláře starosty a Odbor přestupkový 
b) zrušení Odboru výstavby a územního plánování, jehož činnosti byly začleněny k Odboru Životního prostředí a 
výstavby a Oddělení územní plánování k Odboru strategického rozvoje a projektů 
c) rozdělení Odboru dopravy na Odbor dopravy a Odbor přestupků 



 
Z finančního hlediska dochází pouze k přesunu nedočerpaných prostředků pod nové organizační jednotky. 
 
Z významnějších položek lze upozornit na položku: 200 000 Kč na rozšíření sw Scarabeus. Tato nástavba reflektuje 
skutečnost, kdy zejména díky zvýšenému počtu pokut za špatné parkování v ORP (zejména pak oblast Pusteven) vznikl 
požadavek na automatizaci procesu zpracování a jeho zrychlení. Tento sw je identický se sw na vymáhání pokut za překročení 
rychlosti (radary) a uživatelsky se osvědčil. Výhodou je maximální automatizace systému a nebude tedy nutné při podstatném 
navýšení této činnosti nárokovat nové pracovní síly, protože tento sw agendu výrazně zautomatizuje 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 4/2019 

 
 
 
Diskuse: 
Ing. Pavlica – Finanční výbor na svém zasedání dne 4. 9. 2019 navržená rozpočtová opatření probral a všemi 
hlasy pro doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Zápis FV je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2 /VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v rozsahu 1.687  tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 2 /VI: 

Pro:              20      Proti:              0     Zdržel se:          Nehlasoval:         1 

 
Usnesení bylo  přijato 
 
 
 

7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 2782/4 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve spoluvlastnictví pana F.H., pana J.J., pana A.P. a paní J.Z., předkladatelé Ing. 
Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je výkup části pozemku p. č. 2782/4 k. ú. Rožnov p. R. ve spoluvlastnictví pana F.H, pana J.J., pana 
A.P. a  paní J. Z.   Každý je vlastníkem podílu o velikosti ideální 1/4 k celku na výše uvedeném pozemku. 
Navrhovaná část pozemku bude sloužit pro vybudování výhybny na místní komunikaci zpřístupňující rozvojové území Pod 
Chlacholovem. Pro toto území byla zpracována územní studie a navrhovaná výhybna je s ní v souladu. Díky zbudování 
výhybny dojde k ekonomickému zvýšení kapacity komunikace a umožní se výstavba nových rodinných domů v této rozvojové 
lokalitě. 
Na žádost vlastníků pozemku se požadovaná část pozemku odkoupí městem ještě před samotnou realizací stavby. 
Na základě jednání a po dohodě s vlastníky pozemku p. č. 2782/4 byl vyhotoven geometrický plán na zaměření potřebné části 
pozemku pro vybudování výhybny. Geometrickým plánem 
č. 6533-7242/2019, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793 dne 16. 7. 2019 (dále jen „geometrický plán“) 
byl z pozemku p. č. 2782/4 odměřen a oddělen pozemek o výměře 63 m2, nově označený jako p. č. 2782/25.  
Cena pozemku p. č. 2782/25 byla stanovena po dohodě smluvních stran ve výši 5.000,- Kč, což činí 79,37 Kč/m2. Geometrický 
plán byl vypracován na náklady města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části pozemku p. č. 2782/4, nově 
označené jako p. č. 2782/25 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 268/2019/OSM  
P2 – geometrický plán č. 6533-7242/2019 

 
 



 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  3/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 2782/4, k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6533-7242/2019 jako pozemek p. č. 
2782/25 o výměře 63 m2, v podílovém spoluvlastnictví pana F.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm, pana J.J., 
bytem Ratiboř, pana A.P., Rožnov pod Radhoštěm a paní J.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za kupní 
cenu dohodnutou smluvními stranami ve výši 5.000,- Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření 
kupní smlouvy č. 268/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem F.H, panem 
J.J., panem A.P. a paní J. Z.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/VI: 

Pro:           20         Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         1 

   
Usnesení přijato. 
 

7.2 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM 
uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.M., 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 části pozemků p.č. 1337/2 a p.č. 33/1, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.M.  
 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
bylo s paní L.M.  dohodnuto odkoupení celého pozemku    p.č. 1337/2 o výměře 214 m2 a části pozemku p.č. 33/1 o výměře 
cca 29 m2. Přesná výměra pozemku p.č. 33/1 bude určena geometrickým plánem po dokončení výše uvedené stavby chodníku 
a jejího zaměření skutečného stavu. Do dokončení výše uvedené akce výstavby chodníku bude smluvní vztah mezi stranami 
upraven budoucí kupní smlouvou a dodatkem č.1. 
 
Po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM a jednání ve věci „Souhlasu vlastníka s umístěním stavby“ pro 
účely stavebního řízení dodatečně vznesla paní L.M.  požadavek zrušení textu písmene e), článku III., odst. 2., a to „nahrazení 
dotčené zeleně v plné míře“ a nahrazení textu o finanční náhradě za odstranění cypřišku hrachonosného a smrkového živého 
plotu. Tyto dřeviny zasahují do dotčené části pozemku p.č. 33/3. Hodnota cypřišku hrachonosného byla stanovena ve výši 
57.942 Kč a smrkového živého plotu ve výši 10.627 Kč. Ceny dřevin byly stanoveny Znaleckým posudkem č.j.: 23/06/2019 
vyhotoveným Ing. Jiřím Kovaříkem, znalcem pro základní obor Ochrana přírody, pro odvětví ekologie, ochrana fytogenofondu, 
zeleně, dendrologie  dne 23.6.2019. Tyto částky budou uhrazeny paní L.M. po dokončení stavby chodníku po podpisu kupní 
smlouvy současně s kupní cenou za dotčené části pozemků v jejím vlastnictví.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1 (ag. č. 16/2019/OSM/1) ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní č. 16/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto podání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM/1 
P2 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM z 10.6.2019 
P3 – Znalecký posudek č.j. 23/06/2019 Ing. Jiřího Kovaříka 
 
 
Diskuse: 
 
 



Hlasování o usnesení č.  4/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 16/2019/OSM/1) ke 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 10. 6. 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy 
mezi paní L.M. bytem  Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí prodávající a městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako budoucím kupujícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto 
usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.  4/VI: 

Pro:          20          Proti:              0     Zdržel se:          Nehlasoval:         1 

Usnesení přijato. 
 
7.3 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM 

uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem A.B. , 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 části pozemků p.č. 1337/3 a p.č. 35 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B.  
 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
bylo s panem A.B. dohodnuto odkoupení celého pozemku p.č. 1337/3 o výměře 57 m2 a části pozemku p.č. 35 o výměře cca 
9 m2. Přesná výměra pozemku p.č. 35 bude určena geometrickým plánem po dokončení výše uvedené stavby chodníku a 
jejího zaměření skutečného stavu. 
Po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM a jednání ve věci „Souhlasu vlastníka s umístěním stavby“ pro 
účely stavebního řízení vznesl dodatečně pan A.B. tyto doplňující požadavky. 
 
• bude provedena výsadba dřevin jako náhrada za odstraněné původní dřeviny s výškou 100 cm podél celé šířky 
oplocení dotčené části pozemku p.č. 35 ve vlastnictví budoucího prodávajícího, tj.  v délce cca 11 m s uvedením dotčené části 
pozemku do původního stavu.  
 
• původní šachta dešťové kanalizace ve vlastnictví budoucího prodávajícího umístěná na pozemku p.č. 35 a 1337/3 
která vede pod cestou směrem k potoku Hážovka bude zachována. Při vybudování nové dešťové kanalizace v rámci stavby 
chodníku nebude stávající dešťová kanalizace napojena na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci. V případě nezbytného 
napojení na novou dešťovou kanalizaci bude vybudována nová posilovací šachta se zpětnou klapkou na náklady budoucího 
kupujícího. 
 
• při realizaci nutné rekonstrukce dešťové kanalizace ve vlastnictví budoucího prodávajícího v dotčené části pozemku 
pod stavbou chodníku požaduje budoucí prodávající rozhodovací právo k vyřešení a určení druhu případného připojení 
dešťové kanalizace v jeho vlastnictví k nové dešťové kanalizaci se stavením dozorem při výkopových pracích.  
 
Tyto nové požadavky jsou označeny jako písmena c), d), e), článku III., odstavce 2., dodatku č.1, Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní č. 31/2019/OSM.  
 
Nenapojení nové dešťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci v majetku pana A.B. zdůvodňuje pan A.B. tím, že v 
případě větších dešťových srážek a zvýšení hladiny vody v Hážovce dochází k zahlcení kanalizace a tím i možnosti zatopení 
sklepa, kde je vybudována kotelna – viz příloha č.3. V případě výškového protnutí obou dešťových kanalizací pan A.B. 
požaduje koordinaci při nezbytném napojení na hlavní řad dešťové kanalizace 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1 (ag. č. 31/2019/OSM/1) ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní č. 31/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto podání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM/1 
P2 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM z 17.6.2019 
P3 – Požadavky pana A.B. 
 



 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  5/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 31/2019/OSM/1) ke 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 17.6.2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy 
mezi panem A.B., bytem  Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako budoucím kupujícím, obsahující podmínky výsadby dřevin a podmínky napojení stávající 
dešťové kanalizace na pozemku p.č. 35 a 1337/3 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B.  do budoucí nově 
vybudované dešťové kanalizace v majetku města, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí 
tohoto usnesení.  
 
 

Hlasování o usnesení č.  5/VI: 

Pro:             20       Proti:              0     Zdržel se:          Nehlasoval:         1 

Usnesení přijato. 
 
 

7.4 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 262/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 295 
v k.ú. Tylovice v podílovém vlastnictví pana M.B. a paní M.Ž. pro stavbu chodníku, 
předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnova pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území 
Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE“ zpracované 
firmou LZ-PROJEKT plus s.r.o. (dále jen stavba chodníku) bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na část pozemku p.č. 
295 v k.ú. Tylovice v podílovém spoluvlastnictví pana M.B. a paní M.Ž. Bývalí manželé nemají v současné době vypořádáno 
společné jmění manželů, proto se převod části pozemku p.č. 295 na město pro stavbu nového chodníku a převod části 
městských pozemků p.č. 297 a p.č. 298 do společného jmění manželů M.Ž. s novým manželem panem J.Ž.  bude řešit dvěma 
kupními smlouvami a finanční vypořádání bude jednotlivě s každým vlastníkem.   
 
Při jednání z výše uvedenými vlastníky ve věci odkoupení části pozemku pro stavbu chodníku, tito vznesli požadavek na 
zaměření skutečného stavu sousedních pozemků, vzhledem ke skutečnosti že hranice oplocení pozemků nesouhlasí se 
stavem zapsaným v katastru nemovitostí.  
 
Geometrickým plánem č. 1121-7244/2019, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o. byly zaměřeny hranice pozemků podle 
stávajícího oplocení, požadavků města na výstavbu chodníku a požadavku manželů Ž.   
 
Z pozemku p.č. 295 byl výše uvedeným geometrickým plánem oddělen a označen „díl b“ 
o výměře 11 m2. 
Kupní cenu „dílu b“ navrhuje OSM stanovit ve výši 4.620 Kč, což představuje 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.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení části pozemku odděleného z p.č. 295 a 
označeného dle geometrického plánu jako „díl b“ ve znění kupní smlouvy 
č. 262/2019/OSM uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - znalecký posudek č. 4316-152/2018 ze dne 1.3.2018 
P2 - koncept geometrického plánu č. 1121-7244/2019   
P3 - kupní smlouva č. 262/2019/OSM 
 
 
Diskuse: 
 



MUDr. Němeček – odchod ve 14:25 
 
Hlasování o usnesení č. 6 /VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 295 o výměře 11 m2 
oddělenou a označenou jako „díl b“, dle geometrického plánu č. 1121-7244/2019 pro k.ú. Tylovice, z 
podílového spoluvlastnictví pana M.B. a paní M.Ž., oba trvalý pobyt Tylovice 1861, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu stanovenou na podkladě 
znaleckého posudku č. 4316-152/2018 ve výši 4.620 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní 
smlouvy č. 262/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím panem M.B. a paní M.Ž.  
jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č.  6/VI: 

Pro:              18      Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         3 

Usnesení přijato. 
 

7.5 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 263/2019/OSM na prodej části městských pozemků 
p.č. 297 a p.č. 298 v k.ú. Tylovice manželům Ž., předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnova pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území 
Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE“ zpracované 
firmou LZ-PROJEKT plus s.r.o. (dále jen stavba chodníku) bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na část pozemku p.č. 
295 v k.ú. Tylovice v podílovém spoluvlastnictví  pana M.B. a paní M.Ž.  Bývalí manželé nemají v současné době vypořádáno 
společné jmění manželů, proto se převod části pozemku p.č. 295 do vlastnictví města pro stavbu nového chodníku a převod 
části městských pozemků p.č. 297 a p.č. 298 do společného jmění manželů paní M.Ž. s novým manželem panem J.Ž. bude 
řešit dvěma kupními smlouvami a finanční vypořádání bude jednotlivě s každým vlastníkem.   
 
Při jednání z výše uvedenými vlastníky ve věci odkoupení pozemků pro stavbu chodníku, tito vznesli požadavek na zaměření 
skutečného stavu sousedních pozemků, vzhledem ke skutečnosti že hranice oplocení pozemků nesouhlasí se stavem 
zapsaným v katastru nemovitostí.  
 
Geometrickým plánem č. 1121-7244/2019, vyhotoveného společností ValMez geo s.r.o. byly zaměřeny hranice pozemků podle 
stávajícího oplocení, požadavků města na výstavbu chodníku a požadavku manželů Ž. (paní M.Ž.  je spoluvlastník sousedních 
pozemků) na odkoupení části městského pozemku p.č. 297 o výměře 7 m2, označeného jako pozemek p.č. 297/2 a části 
městského pozemku p.č. 298 o výměře 8 m2 označeného jako p.č. 298/2, dle geometrického plánu č. 1121-7244/2019 v k.ú. 
Tylovice.  
 
Na převáděné části pozemku p.č. 298 se nachází stavba studny o hloubce cca do 8 m (část studny je zanesená, cca 4 m) a 
stáří 107 let jako zásobárna užitkové dešťové vody. Studna je na základě směnné smlouvy č. 218/2017/OSM z 2.8.2017 
(Lenka Hrubá x město) a znaleckého posudku č. 104-2016 z 19.7.2016 navedena v majetkové evidenci města, ale v případě, 
že by tato část pozemku p.č. 298 se studnou zůstala městu, musela by být studna na náklady města zabezpečena nebo 
odstraněna. Proto město převede studnu na manžely Ž.  jako součást části pozemku p.č. 298 označené jako pozemek p.č. 
298/2 jen za cenu převáděného pozemku a pro stavbu chodníku město odkoupí část pozemku p.č. 295 v podílovém 
spoluvlastnictví paní M.Ž. a pana M. B. o výměře 11 m2. 
 
Cenu obou dotčených částí pozemků o celkové výměře 15 m2 určených k prodeji navrhuje OSM ve výši 6.300 Kč, což 
představuje 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.  
Záměr na prodej výše uvedených dotčených částí městských pozemků byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
dne 9.8.2019, usnesením č. 586/27 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 12.8.2019 
do 28.8.2019. 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 uvedených částí městských pozemků ve znění 
kupní smlouvy č. 263/2019/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. 263/2019/OSM 
P2 - koncept geometrického plánu č. 1121-7244/2019 
P3 - znalecký posudek č. 4316-152/2018 Ing. Butkov z 1.3.2018 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  7/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 297 o výměře 7 m2 
oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 297/2 a prodej části pozemku p. č. 298 o výměře 8 m2 
oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 298/2, dle geometrického plánu č. 1121-7244/2019, vše v k.ú. 
Tylovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů Ž. oba trvalý pobyt 
Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku č. 4316-152/2018 ve 
výši 6.300 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 263/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Ž.  jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 7/VI: 

Pro:           18         Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         3 

Usnesení přijato. 
 
 

7.6 Projednání a schválení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 
592 a pozemku p.č. 1002/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem poskytování sociálních 
služeb., předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je vlastníkem pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 592 na ulici Zemědělská. 
Přístup k budově č.p. 592 je přes pozemek p.č. 1002/10 o výměře 553m2, který je oplocen a slouží jako zahrada k objektu 
občanské vybavenosti. To vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Město v současné době realizuje investiční akci jejíž cílem je budovu č.p. 592 zrekonstruovat v rozsahu dle projektové 
dokumentace „Stavební úpravy objektu v ul. Zemědělská 592, Rožnov p. Radhoštěm“ spočívající v:       
- Sanaci stropní konstrukce nad místností 1.03  
- Opravě vnitřních omítek  
- Výměně nášlapných vrstev podlah  
- Opravě/ výměně topných rozvodů a otopných těles  
- Zateplení obvodových konstrukcí  
- Modernizaci hygienického zařízení  
- Obnovení úklidové komory  
- Sanaci omítek v 1.PP  
- Realizaci protipožárních opatření (zazdění okna v místnosti 1.04, opláštění protipožárními deskami stávající zastřešené stání 
pro automobil). Dokončení stavebních prací je plánováno na konec září 2019.   
Po realizaci investiční akce bude objekt sloužit pro poskytování sociálních služeb např. Nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež - Rožnov pod Radhoštěm provozovaného Charitou Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČO: 4799788 v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci uzavřenou dne 15.05.2019 s městem Rožnov pod Radhoštěm  
(viz. příloha č. 1).  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Charita Valašské Meziříčí, město Rožnov pod Radhoštěm a obecně prospěšné společnost AUXILIUM o.p.s se dále dohodly, 
že objekt bude využíván i k poskytování dalších sociálních služeb např. sociálně aktivizačních služeb a osobní asistence. 
 
Rozsah výpůjčky domu č.p. 592 dle projektové dokumentace:  
1 PP – 35,8m2 
1.NP – 118,29m2 
2.NP – 121,28 m2    



3 NP – 71,2 m2 
Celkem  346,57 m2 
Součástí objektu je dále zastřešení vstupu 6,03 m2 a zastřešení SV strany objektu 20,49m2. 
 
Přístup k budově č.p. 592 je přes pozemek p.č. 1002/10, který má charakter zahrady. Charita Valašské Meziříčí má zájem 
užívat v rámci své činnosti i tento pozemek pro realizaci části sociálních služeb. Zároveň bude provádět údržbu tohoto pozemku 
(spočívající v sečení trávy, provádění zimní údržby apod.)  
Odbor správy majetku předložil radě města na jejím jednání dne 12.7.2019 podklady pro vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je budova č.p. 592 a výpůjčku pozemku p.č. 1002/10. Tento záměr byl schválen usnesením 
č. 541/24. Po schválení záměru byl místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc informován Charitou Valašské Meziříčí o 
celkovém stavu příprav sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Rožnov pod Radhoštěm, a to dopisem 
ze dne 12.07.2019, kterým zároveň Charita Valašské Meziříčí požádala o výpůjčku budovy č.p. 592, která je součástí pozemku 
p.č. st. 822 a pozemku p.č. 1002/10 do 31.12.2019. 
 
Charita Valašské Meziříčí v souladu s informacemi uvedenými v dopise ze dne 12.07.2019 uvádí, že registrace sociálních 
služeb pro druhé pololetí roku 2019 probíhá v době od 20.6. do 25.07.2019. Nutnou podmínkou pro registraci sociálních služeb, 
které budou dotovány v druhé polovině roku 2019 je kontrola prostor, ve kterých bude služba realizována. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době probíhají stavební práce nelze takovou to kontrolu provést. Charita Valašské Meziříčí jednala 
se zástupci kraje o možnosti odložení kontroly na záři po dokončení stavebních prací. Tento návrh nebyl akceptován. Z tohoto 
důvodu lze požádat o registraci sociální služby až od 1.1.2020.  
 
Vzhledem k tomu, že do 31.12.2019 tato služba nebude dotována, žádá Charita Valašské Meziříčí  o absenci nájmu, který by 
činil 14 458,- Kč/měsíc bez DPH. Podrobnější vysvětlení žádosti Charity Valašské Meziříčí je uvedené v dopise ze dne 
12.07.2019. Protože se jedná o mimořádnou situaci, předkládáme k rozhodnutí zastupitelstvu města smlouvu o výpůjčce, která 
by umožnila Charitě Valašské Meziříčí zahájit poskytování sociálních služeb již tento rok a vyhověla tak její žádosti. Období 
od kolaudace do 31.12.2019 bude využito k přípravě objektu na zahájení provozu sociální služby a následně k poskytování 
služby samotné (zahájení se předpokládá od 1.11.2019). 
 
Od 1.1.2020 po získání registrace sociální služby bude uzavřená nová smlouva na pronájem pozemku p.č. st. 822, jehož 
součástí je stavba č.p. 592 za cenu v místě a čase obvyklou na území města Rožnov p. R. a výpůjčku pozemku p.č. 1002/10, 
na kterém se nachází zahrada u objektu občanského vybavení. Tento záměr včetně následné smlouvy o nájmu bude předložen 
k projednání radě města. Výpůjčka pozemku p.č. 1002/10 je navržena z důvodu převodu povinnosti údržby zahrady na Charitu 
Valašské Meziříčí.  
   
Náklady na provoz budovy - tj. zejména elektrickou energii, vodu, plyn atd. bude po celou dobu užívání hradit Charita Valašské 
Meziříčí.  
  
Rada města na svém zasedání dne 09.08.2019 revokovala své usnesení č. 541/24 a schválila vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 592 a pozemku p.č. 1002/10 ostatní plocha. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm od 13.08.2019 do 29.08.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době 
zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh smlouvy o výpůjčce č. 271/2019/OSM ve znění uvedeném v 
příloze č. 2 tohoto podání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dohoda o vzájemné spolupráci z 15.5.2019 
P2 – Smlouva o výpůjčce – č. 271/2019/OSM 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 8/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výpůjčku pozemku p.č. st. 822, jehož součásti je 
stavba č.p. 592 a pozemku p.č. 1002/10 ostatní plocha, na které se nachází oplocená zahrada, to vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm na ulici Zemědělská za účelem poskytování sociálních služeb, Charitě Valašské 
Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o výpůjčce 
č. 271/2019/OSM  mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a společností Charita Valašské 



Meziříčí jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva o 
výpůjčce je přílohou tohoto usnesení.  
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/VI: 

Pro:              19      Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         2 

Usnesení přijato. 
 

7.7 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky pod chodníky na 
ul. Bezručova, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  státu ve věcech 
majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichž se nachází místní komunikace a veřejná zeleň. 
Část těchto pozemků nám již „úřad“ převedl a zbývající část pozemků nám „úřad“ převádí postupně až po dořešení všech 
majetkoprávních náležitostí (zřízení věcných břemen). 
V této předložené smlouvě „úřad“ převádí městu další pozemky, a to v lokalitě ul. Bezručova. Na převáděných pozemcích se 
nachází chodník a zpevněná plocha (účelová komunikace pro přístup k městské knihovně) ve vlastnictví města a částečně 
veřejná zeleň. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem a bezúplatný převod pozemků p.č. 3613/27, p.č. 3613/28, p.č. 3613/29, p.č. 3613/30, 
p.č. 3613/31, na ul. Bezručova do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové 
zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o bezúplatném převodu č. 238/2019/OSM (UZSVM/OVS/1538/2019-OVSM) 

 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č.  9/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod pozemků  
p.č. 3613/27, o výměře 510 m2, ostatní plocha, jiná plocha 
p.č. 3613/28, o výměře 564 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3613/29, o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3613/30, o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3613/31, o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm a uzavření smlouvy č. 238/2019/OSM (UZSVM/OVS/1538/2019-OVSM) o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, 
Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č.  9/VI: 

Pro:          19          Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         2 

Usnesení přijato. 
 
 

8.1 Pojmenování ulice, předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 
 
Důvodová zpráva: 



V souvislosti s výstavbou bytových domů v lokalitě Písečný vznikla potřeba pojmenovat stávající dosud nepojmenovanou 
komunikaci vedoucí od ulice Kulturní směrem na sever. 
 
Na zasedání zastupitelstva dne 18.6.2019 byl pod bodem 8.3. předložen mj. návrh na pojmenování stávající nepojmenované 
ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoště, lokalita Písečný vedoucí od ulice Kulturní směrem k usedlosti č. p. Láz 214 
názvem ulice Ke Stárkám – viz zákres 1. 

 
V důvodové zprávě k tomuto bodu se uvádělo následující:  
Tento název vychází z doporučení Komise „Paměti města“, která byla již v předchozím období oslovena v souvislosti s výběrem 
nových názvů ulic v lokalitě Písečný a to s ohledem na existenci pomístních názvů. Jedním z navrhovaných pomístních názvů 
byl i název Na Stárkách/Ve Stárkách 
Dle vyjádření komise šlo původně zřejmě pojmenování především usedlosti čp. 214 a přilehlých polností, časem rozšířené na 
pozemky nacházející se na západním svahu Písečného až po dnešní Kulturní ulici. (Spodní část svahu Písečného, v celé šířce 
od prostoru Finančního úřadu po dnešní obchodní dům Láz, a možná ještě i kousek dál nad hřbitov, se nazýval Mozvíz). Z 
tohoto důvodu bylo toto pojmenování navrhováno pro nově budovanou ulici v rámci výstavby Edenu, ZM ale na svém 
posledním zasedání (dne 16.4.2019) rozhodlo o jiném názvu pro tuto ulici, zastupitelé ale vyslovili přání historický název v 
lokalitě použít. Z tohoto důvodu navrhuje mst. Kosová mírnou změnu trasy – ukončení ulice u usedlosti č. p. 214, k níž se 
název váže, a dále navrhuje upravit název na tvar „Ke Stárkám“. Tato úprava byla konzultována s Vojtou Bajerem z komise 
„Paměti města“ a s úpravou souhlasil.  
Název se asi vyskytoval v alternativách "Ve Stárkách" a "Na Stárkách". Z dotazování mezi pamětníky vyplynulo, že později se 
zřejmě častěji používal název "Na Stárkách".  
Vzhledem ke skutečnosti, že by nově pojmenovaná ulice vedla až ke stávající usedlosti č. p. 214,  je navrhován název ulice 
ve variantě Ke Stárkám. 
Na navrhované ulici se nachází jedno adresní místo 
Adresní místo Láz 214 – obydlené adresní místo, jsou zde nahlášeny 3 osoby 
 
Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města vyplývá, že k tomuto bodu proběhla následující diskuze: 
Mgr. Kosová – komise se přiklání k jedno jmennému názvu tzn. ul. Kotrbova u druhého návrhu zůstává ul. Ke Stárkám  
PhDr. Drápala – návrhy nejsou v souladu s doporučením komise města, od r. 2003 se ulice pojmenovávají příjmením, což je 
návrh komise z minulosti. Druhý bod je v rozporu s tím, co komise doporučila. Na jednu stranu město deklaruje, že chce 
naslouchat názorům komisí, ale pak je neakceptuje  
Ing. Kučera – míra odborných skupin která je aktuálně zřízena a dává doporučení je akceptována mnohem více než v minulosti. 
Rada města má odpovědnost a pokud se rozhodne názor komise neakceptovat, je to správně. Komise jsou poradním orgánem 
rady a jejich návrhy jsou doporučující.  
p. Koryčanský – domnívá se, že ulice Ke Stárkám by měla být pojmenována celá až k Dolním pasekám, jako byl původní 
název.  
Mgr. Kosová – dodává, že v severní části by došlo k částečnému přejmenování  
Mgr. Kopecký – děkuje předkladatelům první části usnesení. Mario Kotrba si nepochybně zaslouží, aby některá z ulic ve městě 
nesla jeho jméno a zaslouží si to i navržená ulice. Proto by byl rád, kdyby návrh byl schválen.  



MUDr. Němeček – táže se, zda brání něco protáhnout název ulice Ke Stárkám až nahoru, aby nedošlo k situaci, která je v 
mnohých lokalitách v Zubří, kde jsou ulice několikrát přerušeny jinými ulicemi. Mgr. Janíková – navrhuje stažení bodu a 
dopracovat návrh pro příští zasedání co se týče odbočky neumí nyní sdělit. 
 Mgr. Kosová – jako předkladatel navrhuje stažení části usnesení.  
PhDr. Drápala – záležitost byla diskutována na komisi, apelovali na koncepčnost, v lokalitě prozatím jsou dva domy v budoucnu 
může být domů více přiklání se ke koncepčnímu přístupu. 
 
Zastupitelstvo poté na návrh Mgr. Kosové rozhodlo o částečném stažení bodu č. 8.3 v rozsahu pojmenování ulice Ke Stárkám. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že potřeba pojmenovat předmětnou ulici přetrvává, projednala rada města na schůzi dne 29. 8. 
2019, i s přihlédnutím k diskusi se zastupiteli, možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoště, lokalita Písečný vedoucí od ulice Kulturní směrem na sever až po ulici Láz včetně odbočky vedoucí k 
usedlosti č.p. Láz 214 a současné přejmenování ulice Láz v úseku od adresního místa Láz 2292 po adresní místo Láz 2289 
(viz zákres 2) a usnesením č. 626/29 doporučuje zastupitelstvu města  pojmenovat takto vymezený celek názvem ulice Na 
Stárkách viz. zákres č. 2 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - zákres ulice Na Stárkách 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává, že  lokalita se vrátila k původnímu názvu, přiklání se,  aby byla jasně definována hranice, 
kde má ulice končit. Pravidla by měla platit i včetně žadatelů o výjimku. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý 
počet dotčených osob, nedoporučuje schvalovat výjimku. Navrhuje usnesení schválit ve znění, které je 
zastupitelům předloženo. Lokalitu musíme vnímat, jako celistvý koncept.  
p. Urbánková – žadatelka o výjimku (žádost je přílohou č. 3)  naopak nesouhlasí. Dodává, že v minulosti se 
z dřívější polní stezky  udělala komunikace a tím přímo u jejich domu vznikla křižovatka, do které mají přímý 
výjezd.  
MUDr. Němeček – příchod 14:45 
Ing. Holiš  –  dodává, že pokud je místo kolizní, budeme jej řešit. Situace zde ale funguje více jak 15 let a název 
ulice na tom nic nemění. S paní Urbánkovou proběhne další jednání.  



p. Koryčanský – chápe situaci p. Urbánkové, celá rodina musí podstoupit výměnu osobních dokladů z důvodu 
změny názvu ulice, když samotný dům je na hraně dvou ulic. On sám je pro schválení výjimky. Táže se, na jaké 
adrese bude celý pozemek? 
Mgr. Janíková –  změna se netýká pozemků nýbrž budov, které mají číslo popisné. Dále doplňuje, že jde o to jak 
nadefinujeme v  usnesení, u kterého čísla popisného název ulice skončí.  
MVDr. Malcová – stejnou situaci zažila osobně a domnívá se, že změna dokladů není až tak problematická.  
Mgr. . Kosová – číslo popisné pro stavbu bylo vydáno stavebním úřadem, který však dle jasné polohy nebude 
spekulovat o výjimkách.  
p. Vychodil – táže se,  zda je možno ukončit ulici na hraně křižovatky? Pokud ano,  situace by byla pro paní 
Urbánkovou neměnná. 
Mgr. Janíková – dodává, že proto, aby mohla podat návrh do ruian potřebuje znát přesné  hranice ulice, které 
schválí zastupitelstvo.  
Mgr. Kopecký – ze strany vedení byl dán příslib, že úřad bude vstřícný k nápomoci při výměně dokladů 
dotčeným osobám. Připomínka paní Urbánkové se týká spíše dopravního řešení situace. Proto se nepřiklání ke 
schválení výjimky.  
Ing. Holiš  – ukončuje rozpravu 
 
Hlasování o usnesení č.  10/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoště, 
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. 

 
Hlasování o usnesení č. 10/VI: 

Pro:             15       Proti:              0     Zdržel se:         5 Nehlasoval:         1 

Usnesení přijato. 
 

9.1 Informace k plánovanému konání a realizaci Veřejného fóra  , předkladatelé Ing. Michal Laktiš, 
Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města na svém II. zasedání usnesením č. 22/II vzalo na vědomí problémy města formulované na druhém 
Veřejném fóru Zdravého města (dále jen „VF“) a uložilo radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů. Rada města 
určila garanty a odborné asistenty, tito dohlíží na řešení daného problému. Pověřený garant se zabývá řešením problému do 
konání následujícího VF. 
 
Termín 3. VF byl původně naplánován na září 2019. S ohledem na plánované setkání ke Strategickému plánu rozvoje města 
s veřejností, bude realizace VF spojena s tímto projednáním, jednak z důvodu, že obě akce jsou veřejná projednání k 
celkovému udržitelnému rozvoji a kvalitě života obyvatel a dále pak, že dle Metodiky národní sítě Zdravých měst ČR není 
doporučeno realizovat takto dvě velké veřejné plánovací akce v relativně malém časovém horizontu od sebe s ohledem na 
návštěvnost akcí. Toto bylo konzultováno i s facilitátorem VF, panem Petrem Kozlem, který tento postup zcela podpořil. 
 
Před konáním Veřejného fóra budou jednotliví garanti vyzváni koordinátorem projektu Zdravé město a MA21 k poskytnutí 
informací o postupu, kterého se podařilo při řešení konkrétního problému dosáhnout, koordinátor ZM a MA21 následně 
zpracuje souhrnnou zprávu a prezentuje ji radě města a následně veřejnosti na VF případně projednání Strategického plánu 
rozvoje města. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 
 



Hlasování o usnesení č.  11/VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s realizací Veřejného fóra spolu s veřejným 
projednáním ke Strategického plánu rozvoje města dle důvodové zprávy 

 
Hlasování o usnesení č.  11/VI: 

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

 
Usnesení přijato. 
 

10.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2018, předkladatelé Mgr. 
Petra Kafková, Ing. Jan Kučera, MSc.  

 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen 
„SMR“) v roce 2018. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
Valná hromada SMR projednala závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a vyjádřila souhlas s jeho 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých 
členských obcí dle § 39 odst. 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku 
obcí“ 
 
Předkládáme tedy závěrečný účet SMR k projednání. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – závěrečný účet SMR za rok 2018 
P2 – zpráva č. 284/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2018 

 
 
Diskuse: 
Blinková – žádá o informaci, zda bylo jednáno o možnosti navýšení příspěvku jednotlivých obcí a zapojení 
města Zubří a obce Vigantice  v sociálních službách?  
Ing. Kučera – v současnosti není zapojeno město Zubří a obec Vigantice, bude svoláno jednání abychom 
záležitost opět projednali.  
 
PhDr. Drápala – příchod 15:00 hod.  
p. Koryčanský odchod 14:55  
 
 
Hlasování o usnesení č. 12 /VI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 
70238642 za rok 2018 a zprávu č. 284/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 

 
 
Hlasování o usnesení č.  12/VI: 

Pro:              20      Proti:              0     Zdržel se:         0 Nehlasoval:         1 

 
Usnesení přijato. 



 
 

11.1 Projednání Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o, 
předkladatel Ing. Jindřich Žák  

p. Koryčanský - příchod 15:05 
 
Ing. Žák – promítá zastupitelům prezentaci o činnosti společnosti Komerční Domy Rožnov, spol s r.o. (dále jen 
KDR) Hlavním předmětem činnosti společnosti je pronájem a správa nemovitostí které má ve vlastnictví. 
Jsou to: 
Administrativní  budova  čp. 1000 
městská poliklinika 
areál bučiska což je Zimní stadion (dále ZS) + sportoviště+ skatepark 
objekty parkovacích stání Láz 
 
a dále výroba a rozvod tepelné energie 
 
V oblasti provozní jde o poskytování služeb, co se pronájmu prostor týče, zajištění maximálního  využití prostor 
v objektech, realizace oprav, zajištění provozu ZS. Seznámil zastupitele s hlavními úkoly roku 2018: 

- bezbariérový přístup do budovy čp. 1000 
- rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice 
- projekt Hudební klub Vrátnice 
- projekt ZS – vestavba sociálních zařízení pro veřejnost 
- projekt ZS – rekonstrukce šaten pro veřejnost 
- projekt ZS dokončení vnitřních ploch 
- rekonstrukce kotelny na ul. Lesní 
- projekt MP – parkovací automaty 

 
Dále promítá výsledky hospodaření – vývoj výnosů  (nájemné, služby, výroba tepelné energie)  v porovnání od r. 
2014, kdy nejvýraznější položkou výnosů jsou tržby z nájmů a provozu ZS.  
Promítá přehled nákladů v porovnání od r. 2014, kdy mezi  nejvýznamnější náklady patří  výkonová spotřeba 
(spotřeba energií a služeb), osobní náklady, odpisy, finanční náklady, ostatní náklady.  Co se týče struktury 
nákladů nejvyšší položkou je výkonová spotřeba.  
Informuje o celkových výnosech za rok 2018, které ve skutečnosti jsou 19.123 tis. Kč. 
Co se nákladů týče, nejvyšší položkou byla v roce 2018 výkonová spotřeba. Celkové náklady byly v r. 2018 ve 
výši 19.983 tis. Kč. Výsledek hospodaření za celý rok je -687.182  Kč. Realizované investice byly ve výši 13.688 
tis. Kč  
Informuje o dopadech veřejné služby na hospodaření firmy, kdy v minulých letech bez zatížení ZS společnost 
vykazovala zisk. Každoroční ztráta  ze ZS je cca 300.000 Kč.  Informuje o vývoji hlavních skupin nákladů na ZS. 
Podíl dotace města se zvyšuje nyní jsme na 70% dotace služby.   
Informuje o využívání ZS což je:  bruslení pro veřejnost, HC klub, komerční nájemci, bruslení pro školy a školky.  
Ing. Holiš  – doplňuje, že město bude směřovat investice především do městské polikliniky. Také připravujeme 
odkup pozemků v okolí polikliniky do vlastnictví města. 
Ing. Žák  – v této věci jsme ve fázi přípravy, víme, co bychom chtěli odkoupit. Co se rekonstrukce polikliniky týče,  
je vypracováno zadání projektanta, rekonstrukce bude rozsáhlá včetně výměny výtahu, vzduchotechniky, požární 
bezpečností řešení, rozvod wifi,  
Ing. Holiš  – jako dozorčí orgán společnosti funguje dozorčí rada, která  obdržela zadání a úkoly. V usneseních 
z rady města jsou také výstupy dozorčí rady.   
 
 
 
 
Diskuse: 
MUDr. Němeček – poukazuje na konkrétní nedostatky a závady stavu polikliniky, vstupu a přilehlých venkovních 
prostor.   
Ing. Žák – záležitosti budou součástí projektu. Akutní závady prověří.  



p. Martinek – táže se, kdy začnou úpravy na poliklinice a jaké je využití ZS během jarních a letních měsíců?  
Ing. Žák – časový harmonogram úprav na poliklinice budeme schvalovat na radě města, plochu ZS po dobu 
nezimních měsíců pronajímáme Městské polici, která zde provozuje dětské dopravní hřiště. Zkusili jsme vytvořit 
také hřiště pro badminton, ale o to bohužel není zájem. Plocha také slouží pro floorballové  turnaje. Ze strany 
veřejnosti by byl zájem o in-line  plochu, ale ta je spojena s vysokou pořizovací investicí.  
Ing. Holiš  – doplňuje, že Městská policie si dopravní hřiště vypůjčuje z kraje, školy však za jeho využití musí 
platit. Tak raději navštěvují dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.  
p. Jelínek – kvituje odhlučnění sálu v hudebním klubu vrátnice. Upozorňuje, že parkovací místa   u polikliniky 
vyčleněná pro vozíčkáře nejsou ve vhodném místě. .  
Ing. Holiš  – připravujeme velký projekt rekonstrukce ulice  Letenská, změny ve stávajícím dopravním značení 
budou upravovány.  
Ing. Střálková – táže se na obsazenost administrativní  budovy 1. máje 1000? Kvituje, že se zde významně  
zlepšil stav prostředí  před budovou.  
Ing. Žák – neumí nyní odpovědět ohledně procentuálního využití budovy.  3 podlaží je obsazeno, také část 4 
podlaží. Stav obsazenosti se značně zlepšil od minulých let. V úpravách v okolí budovy budou postupně 
pokračovat. 
PhDr. Drápala – na minulém zastupitelstvu  vzešly podněty co se týče oprav na poliklinice,  včetně  řešení 
vstupní plochy.  
Ing. Žák – oba vstupy budeme v rámci projektu řešit 
p. Koryčanský – již v minulosti se řešila možnost  zpřístupnit budovu ze zadní části parkoviště. Věří, že k tomu 
konečně dojde v rámci chystaného projektu. Dále se táže, na výši úvěru, kterou společnosti ještě má splácet za 
ZS a jaké jsou náklady na 1 návštěvníka ZS a jaká je výše současného nájmu při pronajímání hudebního klubu 
vrátnice? Žádá o zaslání této statistiky. 
Ing. Žák – vše prověří a informuje, že KDR pronajímá prostory hudebního klubu T klubu a ten následně dalším 
zájemcům.  Na nájmu nevyděláváme více než před tím. Městu se díky změně uvolnila budova, která byla 
dřívějším sídlem T klubu. l  
Ing. Mácha – shrnuje fakta:  
1) KDR nyní generují ztrátu  
2) je zřejmé že uvěrová zatíženost za rok 2018 byla 13,7 mil. Kč  
3) je zřejmé že celkový obraz KDR jako instituce je velmi výrazně deformován a ovlivněn ZS. ZS kazí finanční 
hospodaření společnosti. Navrhuje  uvažovat do budoucna o možnosti založení společnosti, která by sdružovala 
zimní stadion, krytý bazén a další sportovní zařízení. 
Dále namítá, aby zastupitelstvo bylo seznamováno s výsledky hospodaření městských společností častěji,  než 
pouze 1x ročně. Také se domnívá, že závěr rady města, kdy bere na vědomí hospodaření společnosti je 
nedostačující.  
Ing. Žák – rada města  projednává výsledky hospodaření městských společností až po účetní uzávěrce, pro 
kterou je hraniční duben následujícího roku.  Prezentace tak měla být zastupitelům představena na červnovém 
zasedání, ale v tuto dobu on sám nebyl přítomen. Proto předkládá prezentaci až na zářiovém zasedání.  
Ing. Holiš   - dodává, že je  v kompetenci rady města  řešit  ¼ letní hospodaření společností, kdy  jednatelé 
předkládají zprávy. Co se týče hospodaření KDR a Krytého bazénu, řešením do budoucna je právě založení tzv. 
společnosti veřejných služeb, kam by výše uvedená sportoviště také mohla spadat. Jde však o vizi do budoucna, 
takovou změnu je nutno důkladně promyslet a nachystat.  
Mgr. Drápal – je zapotřebí také brát v potaz, že ZS čerpal různé dotace s udržitelností např. až do roku 2021. 
Tyto je nutné nechat doběhnout.  Děkuje za správu skateparku, který funguje bez problémů a nejsou stížnosti na 
hluk ze strany obyvatel  dané lokality. Informuje, že v současné době se právě v rámci tohoto sportoviště chystá 
velká soutěž.  
Bc. Blinková – doplňuje, že pan Žák neměl radost a neměl na výběr, když byl pod společnost KDR ZS přiřazen. 
Bylo to tehdy ale jediné finančně výhodné řešení. Město by mělo nabídnout občanům i sportovní a kulturní vyžití 
a na  volnočasové aktivity bude město vždy doplácet. Žádá o přehled návštěvnosti ZS – kolik návštěvníků ze 
strany veřejnosti i ze strany hokejistů.  
MUDr. Němeček – navrhuje protáhnout chodník u polikliniky, vedoucí kolem prodeje ortopedických  pomůcek a 
zřídit zde  bezbariérový sjezd. PODNĚT 
Ing. Kučera – máme komerční společnost,  která provozuje veřejnou službu a toto je legislativně ošetřeno. Ale 
pro společnost  je to různý druh aktivit. Řešení  a případná změna bude složitý a dlouhodobý  proces. Dále se 
domnívá, že je zcela  relevantní projednávání výsledků hospodaření městských společností na  zastupitelstvu 1x 



ročně. Vyplývá to také ze zákona o obcích.  Zastupitelé mají nyní přístup k podkladům pro zasedání rady města, 
mohou takto čerpat potřebné informace.  Co se týče poslání společnosti,  materiál byl zaslán jednatelům i 
předsedům dozorčích rad, budeme jej řešit na radě města.  
Ing. Pavlica – z prezentace je zřejmé, že historicky je ztráta společnosti ovlivněna ZS. Ale upozorňuje, že za rok 
2018 je ovlivněna také samotným hospodařením společnosti. Táže se na důvod poklesu návštěvnosti v roce 
2018? 
p. Žák – upřesňuje, že v prosinci a době jarních prázdnin je nejvyšší návštěvnost. Pak návštěvnost závisí na 
sněhových podmínkách. Pokud jsou dobré, lidé jezdí spíše na lyže. Pokud sníh není, chodí bruslit a na bazén.  
Ing. Pavlica – navrhuje zpracovat komplexnější porovnání využití ZS ze strany veřejnosti a ve srovnání 
s hokejisty, včetně přehledu návštěvnosti PODNĚT 
Ing. Žák – bruslení veřejnosti musíme dělat,  i když  výnosnější jsou pro nás platby od  hokejistů. Záleží na 
období.  
Mgr. Drápal – dodává, že ze strany sportovní komise obdržel pan Žák úkol, prověřit, zda by nebyla možnost 
rozšířit plochu kolem ZS na další sportoviště.  
p. Jelínek –  domnívá se, že analýzy, které  zastupitelé po panu Žákovi  požadují jsou nesmyslné.  To že ZS má 
ztrátu v  hospodaření se logicky promítá  do společnosti. 
p. Koryčanský – dodává, že 5 patro v budově čp. 1000 je volné, mohl by se zde nastěhovat některý z odborů 
úřadu a získání kanceláří by se nemuselo řešit bouráním zasedací místnosti.  
Ing. Holiš  – ukončuje diskusi , ze které vyplynulo několik podnětů.  
 
 Následuje 5 minutová  pauza 
 
 

11.2 Projednání Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s r.o, předkladatel Michal Geryk 
Bod stažen na žádost předkladatele 
 
 

11.3 Informace k neinvestičním projektům, předkladatel Ing. Dita Vávrová, Ing. Radim Holiš 
Ing. Vávrová a Ing. Horký prezentují zastupitelům informace o investičních akcích města, které jsou realizovány, 
dokončeny či v přípravném stadiu. Jedná se o inženýrské objekty, parkoviště, chodníky, komunikace a ostatní 
investiční akce. Dodává, že požadované informace lze najít na webových stránkách města v sekci strategie.cz 
K dnešnímu dni jsou faktury na částce 71.714.064 Kč, dokončených realizací je 14, projektů dle plánu je dokončeno 
24.  Mezi tyto dokončené investiční akce patří parkoviště zemědělská, prodloužení chodníku na ul. Partyzánská, 
Kramolišov, ul. Plynárenská, modernizace škol 5. května, pod Skalkou a Videčská – zde i úprava hřiště. Kamerový 
systém, parkoviště na ul. Horská včetně úpravy chodníků, chodník na ul. Moravská, trafostanice a WC.. Před 
dokončením je také nízkoprahové centrum. Hovoří dále o projektech které jsou v projekční přípravě a které ve fázi 
realizace. Jedná se především o parkoviště, chodníky, komunikace a  ostatní.  
Ing. Holiš  – doplňuje -  reagovali jsme na podněty vyplývající ze zasedání červnového  zastupitelstva, mnoho věcí 
je hotovo,  děkuje všem, kteří se na tom podílejí, speciálně Ing.  Vávrové 
Ing. Horký – seznamuje zastupitele  s připravovanými projekty mezi které patří : 

• bytový dům ul. Kulturní, kde  běžné podlaží má  4 byty.  Celkem je  bytů 12 v podlažích a 2 byty  v přízemí. 
Jde o dům s pečovatelskými byty a pro  seniory s postižením.  Je zde  předpoklad dotace. 

• Revitalizace náměstí 1. máje, základní  vize je  centrální kruh pro hry či hudební setkání, parkovací místa, 
rozšíření zeleně, pěší zóna. Návrh byl projednáván na veřejnosti a byl vybrán veřejností. 

 
Revitalizace náměstí 1. máje 
V rámci diskuse k projektu 1. máje  Ing. Horký vysvětluje,  že původní plastika zde zůstane, budou zde vybudována 
nová parkovací místa, dojde k celkovému zklidnění provozu v lokalitě i díky vytvoření jednosměrného provozu 
kolem pošty.  Ze střechy domu čp. 1059 se bude zachycovat dešťová voda, která bude sloužit, jako zálivka pro 
zeleň.  
Podněty ze strany zastupitelů jsou – zapojit více zeleně, p. Tomčík pak namítá, že plocha měla sloužit klubu 
seniorů, neúčastnili se však veřejných interpelací, nemají tam tedy nic. Také T klub projekt nepřipomínkoval.  
Zavlažování zpochybňuje jde o zbytečně nákladné řešení. Od počátku měl k projektu připomínky, projekt je 
překombinovaný.  
 



p. Adámek – viz. Rekonstrukce ul. Sevastopolská, poukazuje na nevhodně řešené přechody pro chodce a úbytek 
parkovacích míst.  
Ing. Holiš  – jakýkoli dopravní projekt, který  ze stávající plochy necháme překreslit dle platných norem, vždy vezme 
část parkovacích míst. Řada stávajících parkovacích míst je v kolizi s vyhláškou. Pozveme p. Adámka na výrobní 
výbor k projektu, kdy  proběhne veřejné jednání.  
 
Úprava Tyršova nábřeží 
Ing. Horký – hovoří k projektu úpravy Tyršova nábřeží.  Ulice zůstává obousměrná, ale provoz bude zklidněn. Celé 
nábřeží je doplněno moly, které  umožní snadný  přístup k řece. Zahrnuta je zde  také protipovodňová ochrana. 
Cílem bylo respektovat stávající zeleň. 
p. Jelínek – projekt kvituje, především prvky teras, preferoval by aby sjezdy umožnili i bezbariérovým občanům 
sjezd k řece. 
Ing. Holiš  – součástí bylo několik dopravních variant, stávající varianta vyplynula jako nejvhodnější 
Ing. Matějka – chválí projekt i komunikaci s veřejností, bylo zohledněno mnoho připomínek, návrh je dobrým 
kompromisem pro všechny, rád by, aby studie byla co nejdříve převedena do stadia realizace. Navrhuje  zaměřit 
se prioritně  na část, která řeší protipovodňová opatření.  
 
Úprava vnitrobloku na ul. Kulturní (Láz)  
Ing. Horký -  cílem bylo vnitroblok zprůchodnit tak, aby odpovídal navyklým stávajícím trasám chodců. Součástí je 
také hřiště a myslíme na práci s vodou, kterou budeme zachytávat z okolních domů a využívat jako zálivku pro 
zeleň. Budeme tak využívat přirozeného spádu vody. V rámci projektu je již vydáno stavební povolení.  
p. Jelínek – díky domu s pečovatelskými byty apeluje klást důraz na chodníky aby neprorůstaly travou – vzhledem 
k bezbariérovému pohybu osob 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková –žádá o zaslání prezentace  zastupitelům PODNĚT . Táže se, kdy je předpokládaná realizace 
investiční akce parkovací stání ul. Vítězná? 
Ing. Vávrová – čekáme na koordinované stanovisko, pak proběhne územní a stavební řízení. Stavební povolení 
by mohlo být počátkem příštího roku.  
Bc. Blinková – upozorňuje na investiční akce, které byly uvedeny jako dokončené i když ještě nemají kolaudační 
souhlas a jsou již užívány veřejností.  
Ing. Vávrová – souhlasí, kolaudační rozhodnutí by měly proběhnout do konce září.  
p. Adámek – na webu strategie.cz není informace o plánované rekonstrukci ul. Školská a Oděská. Dále se táže 
jak probíhá jednání ohledně rekonstrukce Nábřeží Dukelských hrdinů? Byla původní vize ohledně zrušení chodníku 
na Rybníčkách. Jak bude omezen provoz při rekonstrukci? 
Ing. Vávrová – probíhá jednání s plynaři a společností ČEZ, vše  ladíme s jejich plány.  
Mgr. Kosová –  jsme domluveni s ŘSD o možnosti zrušení chodníku, máme vykresleny úseky, kde by bylo možné 
chodník zrušit, hledáme řešení v  rámci zeleně, ladíme další související záležitosti.  
Ing. Holiš  – předpokládáme odklon kamionové dopravy, budou vytyčeny náhradní objízdné trasy. Rekonstrukce 
by měla vždy probíhat v rámci jednoho jízdního pruhu. Přes ul. Bezručovu bude povolena pouze doprava pro 
vozidla do 7 tun.  
MUDr. Němeček – má dotaz  k vybudovanému hřišti na Kramolišově, zda se zde počítá s lavičkami a přístřeškem? 
Dále upozorňuje na variantní možnost při výjezdu sanitek ze stanice záchranné služby, kdy je s tímto nutno počítat 
v průběhu rekonstrukce Nábřeží Duk. Hrdinů. Řešením by byl výjezd v zadní části (za budovou záchranky), kde by 
se mohl jen upravit obrubník. 
Ing. Holiš – lavičky na hřišti umístěny budou, přístřešek nikoli – vycházeli z připomínek občanů. Způsob výjezdu 
vozidel záchranné služby můžeme projednat s ŘSD, která by si to měla zabezpečit.  
PhDr. Drápala – táže se, zda se bude  řešit parkování před starým hřbitovem? A dále se táže na investici do 
parkoviště na ul. Zemědělská, zda je k dispozici nějaká analýza využitelnosti. Záchytné parkoviště potřebuje 
především naše nádraží.  
Ing. Holiš  – záležitost parkovišť by měla být součástí rekonstrukce nádraží, jednali v této věci s ČSD a SŽDS, 
rekonstrukce posouvá na rok  2021 
p. Vychodil – upozorňuje na nebezpečí před ZŠ Záhumení, kde je především v ranních hodinách  velký zmatek, 
kdy rodiče vozí děti do školy a zamezují vjezdu na  parkoviště Elektroprojekty. Táže se, zda se lokalita bude řešit 
a zda dojde k rozšíření komunikace? 



Ing. Holiš  – město obdrželo návrh projektu od firmy Elektroprojekta, který ale neřeší celkovou úpravu dopravy 
v dané části. Dohodli jsme se na dopracování studie ze strany EP tak,  aby byla řešena také cyklodoprava. K této 
záležitosti proběhne veřejné jednání.  
 

11.4 Informace  o organizačních změnách na MěÚ,  předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep, tajemník úřadu podal zastupitelům informaci  o organizačních změnách úřadu. V roce 2019 došlo celkově 
ke 4 změnám a to následujícím: 

• K 1. 4 .2019 – na základě získané dotace v rámci projektu Efektivní úřad  byla zřízená 3 místa na ORSP.  
Jde o časově limitované pozice do 28. 2. 2021 

• K 1. 6. 2019 byl nově zřízený odbor přestupkový + 5 nových pracovních míst v souvislosti se spuštěním 
radarového měření.  +1 místo na odboru finančním  – vymáhání pohledávek. Došlo také  k přestoupení 3   
pracovníků z odboru dopravy.  

• K 1. 9. 2019  došlo ke zrušení odboru právního a přechod  2 právníků pod odbor kanceláře starosty, a 2 
pracovníků z přestupků na odbor přestupkový 

• K 1. 10. 2019 došlo ke zrušení  odboru výstavby a ÚP. Bylo nově zřízeno oddělení územního plánu, které 
spadá pod ORSP. Oddělení výstavby pak přešlo pod odbor životního prostředí. Celkový počet 
zaměstnanců se nezměnil.  

• Rekapitulace: od 1. 4. 2019 + 3 místa z projektů,+ 6 míst radary, - 1 místo vedoucí právního odboru.  
Počet zaměstnanců – celkem: plán 188, skutečnost 175, neobsazeno 13 míst z toho dotační úvazky jsou 8,3 
osoby. Co se prostor na úřadě týče, občané i úředníci by si zasloužili 1 budovu. V současné době užívá úřad 
3 budovy. Pokud bychom uvažovali o využití prostor v Komerčních domech, byla by to další budova navíc.  
To s sebou nese komplikace, jak pro občany, tak po stránce optického propojení budov informačními systémy. 
V současné době zvažujeme nákup budovy České pošty, jde o budoucí investice.  
 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš  –  doplňuje, že v budově  č.p. 1000 zmiňované 5 patro už není, 4 patro je obsazeno, navíc budova je 
vzdálena cca 1 km od ostatních.  
Bc. Blinková – občané by si zasloužili mít úřad pod jednou střechou, zastupitelé se budou nadále zajímat o 
možnost tohoto řešení.  Od roku  2014 se zvýšil stav na 180 osob a pokud budete nadále tímto směrem 
pokračovat, nebude v budoucnu stačit ani budova České pošty. Dále nevidí smysl sloučení oddělení výstavby a 
odboru ŽP, krom toho, že se takto dalo zrušit místo vedoucího odboru výstavby.  Zřízení Odboru  přestupků 
s ohledem na práci s radary chápe.  
Mgr. Hep – změny vždy souvisí s požadavkem. Sloučení výstavby a odboru ŽP vyšlo z logiky věci, především 
proto, že agendy spolu úzce souvisí. Snažíme se práci  stavebního oddělení zmodernizovat a synchronizovat 
s odborem ŽP.  
Ing. Holiš  –  doplňuje, že máme stavební zákon + vodní zákon. Záměrem je tyto činnosti sloužit pod jednoho 
vedoucího celého oddělení. Chceme také úředníky obou oddělení umístit do jedné budovy. Měli by vzájemně 
spolupracovat a tím usnadnit postup občanů, kteří si zde budou vyřizovat své žádosti.  
Bc Blinková – shrnuje, že již nyní má úřad 4 právníky. Je jí však známo, že si platí další externí právní služby. 
Táže se, zda tyto služby byly v souvislosti s personálními změnami? 
Mgr. Hep – potvrzuje 
Ing. Mácha – vychází z toho že vnitřní organizační a personální změny úřadu jsou plně v kompetenci rady města 
a tajemníka úřadu.  Nezpochybňuje tyto změny a  přeje si, aby opravdu vedly  k efektivnější práci. Táže se, zda 
budou mít personální změny vliv na rozpočet a zda se změní gestce členů vedení? 
Ing. Holiš  – z hlediska gestcí se nic nemění.  
p. Koryčanský – stát se rozhoduje, že odejme stavební úřady od měst a my děláme reorganizaci. Záměr sloučit 
úřad pod jednu střechu  kvituje.  Chtěl by, aby tento záměr byl pro radnici prioritní.  
Ing. Holiš  – legislativní změny vůči stavebním úřadům se týkají až roku 2023. V české republice bylo za 
poslední dobu přijato 26 legislativních změn stavebního zákona. Na Slovensku jsou na tom ještě hůře. Co se týče 
sjednocení úřadu do jedné budovy, zakoupení budovy České Pošty podporujeme.  
Mgr.  Drápal – legislativní změny se plánují roky dopředu. Možná ani v roce  2023 nedojde ke zefektivnění. 
Slučováním  odborů by mělo dojít k efektivnější  komunikaci.  
 
 



12.  Diskuse, informace, různé: 
 
p. Jelínek – upozorňuje na  semafory na 1/35, kdy je možná až 4 x červená vlna . 
Ing. Holiš  – poslední 3 semafory nejsou v koordinaci se semaforem pro chodce (chodci si je zapínají sami) , 
pouze první 3 jsou v koordinaci.  
MUDr. Němeček –žádal již v minulosti o úpravu světel na křižovatce  U Janíka ve směru od Bečev, při  odbočení 
doprava. Dále o postupnou instalace  parkovacích automatů, kde by byla možnost platby kartou. Jak to vypadá 
s přehledem, který se týká využití kulturního centra?  
Ing. Holiš  – automaty postupně obměňujeme, úpravy na křižovatce stále řešíme 
Mgr. Kosová – přehled využití KC se  finalizuje. Pan  Sobotka zpracovává konečnou verzi , která bude nejdříve 
předložena radě města. Ladila se dramaturgická studie na podzim dodáme.  
Bc. Blinková – má několik dotazů: 
1) viz. kniha faktur, táže se, zda se stavební dozor soutěží, když město oslovuje  stále jednoho vykonavatele 
stavebního dozoru ? Jde o Jiřího Koryčanského.  
2) žádá o písemné  stanovisko Dity Vávrové, na dotaz , který předložila v rámci prezentace, proč jsou využívány 
plochy bez kolaudačního souhlasu. Stejně, jako vyjádření k chodníku.  
3) viz. stavební lokalita na Kramolišově, v jakém časovém horizontu se předpokládá možnost výstavby? 
Ing. Vávrová  – adt. 1  p. Koryčanský nedělá stavební dozor na všechny akce, máme více poptávek, je však 
problém někoho sehnat. Jde to ověřeného  pracovníka, částky jsou odpovídající. Máme i jiné dozory.  
Ing. Holiš – adt. 3-   lokalita probíhá vývojem, lidé chtějí stavit. Současné zájemce máme ale až na konci lokality, 
nemají dořešenu infrastrukturu. Pokud stavebníky nebudeme koordinovat, jakákoli další možná společná 
výstavba bude nemožná. Cílem města bylo stavebníky spojit. Město oslovilo pozemkový fond,  aby  mohlo  do 
infrastruktury investovat a mohlo  výstavbu v lokalitě cíleně koordinovat. Vlastníci pozemků se však neumí 
dohodnout. Tak hrozí, že se budou napojovat např. na rychlostní komunikaci.  Navrhuje schůzku v této věci.  
p. Koryčanský – upozorňuje na několik nedostatků: 

• na ul. 1 máje je  díra ve vozovce u hodin  

• vyšlapané chodníčky se zakryly kamením, pro starší občany je to problém, oblázky by byly lepším 
řešení.  

• Vystavět výhybny na komunikaci  mezi Koryčanskými Pasekami směrem na Horní Paseky 

• viz. článek Spektra – kulturní dům za čtvrt miliardy, částka by měla být celková konečná, vč. 
Trafostanice, parkoviště apod. 

Ing. Kučera – upozorňuje zastupitele na možnost využití aplikace Mobilní rozhlas, která má občanům města 
soužit, jako pomůcka k efektivní komunikaci s úřadem. Mohou tak získávat aktuální informace a upozorňovat na 
nedostatky ve městě. Co se týče vykamenovaných chodníčků, má naopak zpětnou vazbu především od seniorů, 
kteří si je velmi chválí.   
Ing. Holiš  – upřesňuje, že v článku Spektra je uvedeno, že jsme se dostali do fáze stavebního povolení a až 
budeme mít vše nachystáno, předložíme to zastupitelům. Zastupitelstvo  také schválilo stropovou částku na určité 
práce. Od 2016 kdy se bavíme o ceně počáteční, jde stavařina dál. Přesná částka ještě není známa, rozpočet 
není hotový. Cenu kulturáku bude ovlivňovat více aspektů.  
p. Adámek – na vozovce 1. máje  jezdí často domíchávače PODNĚT 
Ing. Holiš – prověří informaci  ve spolupráci s MěPol – odpoví 
Bc. Blinková – upozorňuje na díry v komunikaci Hradišťko.  PODNĚT.  Co se kulturního centra týče, ne  všichni 
zastupitelé  hlasovali pro částku. Sama byla pro částku 100 mil. Nikoli 140 mil. která byla hlasována později 
Ing. Holiš  – opravy děr budeme na kraji urgovat. 
p. Vychodil – viz. Kulturní centrum -  částky, které  výrobní výbor projednával posledně byly značně vyšší, než 
původně avizované. Během dalších 2 let se budou stále zvyšovat. Je nutné uvádět částku s DPH.  
MUDr. Němeček – upozorňuje na nepřehledný pohyb chodců na ul. 1. máje, kdy před přechody pro chodce  
parkují vozidla a znemožňují tak výhled na inkriminovaná místa projíždějícím vozidlům . PODNĚT. 
Ing. Holiš  – ve chvíli , kdy budeme řešit dopravní  záležitosti přizveme MUDr. Němečka k diskusi 
PhDr. Drápal – viz Kulturní centrum  v zájmu dodržení slíbené ceny se osekávají prvky komfortu – technologie 
apod. záleží na definitivním uzavření.  
Mgr. Kosová – nad možností vybavení se budeme nadále scházet i v rámci výrobního výboru 
Bc. Blinková – poukazuje na výsadbu za sochou Masaryka na náměstí, která připomíná  hráz rybníka.  
Mgr. Kosová – výsadba na Masarykem je trvalková, probíhá postupné zapojení rostlin celkově bude  
vyváženější než letos, neplánujeme však její změnu. 



p. Pilař – prezentuje zastupitelům výstup z radarové kamery umístěné na Horních Pasekách U Janoštíka.  
Ing.  Matějka – občan prezentuje informace  občanů: 
– radary blikají silným světlem, dochází k oslnění řidiče 
- cyklostezka u dolního splavu  – lidé  jezdí přes pozemky,  
- Jižní město: deformace chodníku  možná z důvodu nevhodné zimní údržby,  upravit a zpevnit kameny 
vyšlapané cestičky, předláždit starší chodníky. 
 
 
  
 

 
 
13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu . 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   v  19:00 hod.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     10. 9.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
    Bc. Markéta Blinková     …………………………………………… 
   
 
    MVDr. Jana Malcová  …………………………………………… 
 
 
 


