
Z Á P I S 

z V. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 18. června  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 V. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 6. 2019 do 18. 6. 2019. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

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

➢ RNDr. Jiřího Melchera   
➢ MUDr. Zdeňka Němečka  

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 
Do návrhové komise předsedající určil: 

 
➢ Ing. Jiřího Pavlicu, jako předsedu  
➢ Ing. Radúze Máchu   
➢ Libora Adámka  

Všichni navržení vyjádřili souhlas. 
 
Hlasování o členech návrhové komise:  

Pro:             21           Proti:                    0 Zdržel se:         0   Nehlasoval:          0 

       
   Návrh byl přijat. 
 
3. Schválení programu zasedání:  
Předsedající se otázal, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění programu zasedání. 
 
Diskuse : 
Bc. Blinková –  avizovala předem svůj dotaz ohledně informace o probíhajících jednáních se společností Česká 
pošta, ohledně možného odkupu budovy. Táže se, zda je možno informaci zařadit na závěr zasedání do sekce 
informace, různé. 
 



 
Ing. Holiš  – potvrzuje zařazení informace. 

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

Pro:             21           Proti:                    0 Zdržel se:         0   Nehlasoval:          0 

       
   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 

✓ 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 
 

✓ 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 
 

✓ 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. 
 

Diskuse : 
Ing. Mácha – ve zprávě jsou již z minulosti stále uvedeny úkoly u jejichž plnění je uvedeno, že platí stav k nějakému 
datu. Táže se, proč se tyto úkoly neřeší? U odboru školství je uvedeno, že bylo podepsáno 104 smluv z celkového 
počtu 124. Proč nebyly podepsány všechny smlouvy? 
Ing. Holiš – co se týče majetkoprávních záležitostí - úkol bude vymazán, jakmile budou zastupitelstvu předloženy 
darovací smlouvy 
Ing. Kučera  – co se týče smluv z odboru školství, příprava a  podpisy smluv odboru školství probíhají průběžně. 
Záležitost  je stále v řešení 
 
 
4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města rada města se od posledního dubnového řádného zasedání zastupitelstva 
sešla celkově na 6 zasedáních v termínech: 29.4., 10.5., 17.5., 24.5. a 7.6. 2019. Celkem bylo projednáno 147  
bodů.  
Od zaslání materiálů zastupitelům proběhla ještě dvě zasedání rady města a to v termínech 10.6. a 14.6., kde 
byly schváleny další 2 body. 
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 – táže se na podnět podaný ohledně parkovacích míst na ul. Vítězná, viz. usnesení rady města č. 
351/16 a 352/16, kdy rada města neschvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací, v rámci stavby „Vybudování šikmých parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a neschvaluje částku 
předpokládaných nákladů na přeložku plynu“ ve výši 2. 673.394 Kč dle stanoviska zaslaného společností GasNet, 
s.r.o.,a ukládá vedoucí investičního odboru zajistit změnu projekčního návrhu řešení tak, aby byly minimalizovány 
vyvolané investice.  Projektant termín dodržel, shrnuje historii postupu. Investice je s vysokými náklady a obává 
se, že k levnějšímu řešení nedojdeme. 
Ing. Holiš - T – město uložilo úkol nadále vyjednávat se společností GasNet o změně ceny. Rada města se 
s navrženou částkou neztotožňuje, investiční akci se snažíme dostat do stavu, kdy za ní nebudeme platit 
dvojnásobek ceny, než jsme plánovali.  
Ing. Vávrová – potvrzuje, že jednání s oběma společnostmi proběhne, bude se týkat také jiných lokalit, budeme 
jednat o tom, abychom neměli zbytečně vyvolané investice. 
Bc. Blinková – vážně zvažovala o možnosti vzdání se zastupitelského mandátu, aby nemusela přihlížet tomu, co 
se děje ve městě a  především se zaměstnanci na úřadě. Jsou záležitosti,  které se jí osobně příčí. Žádá tajemníka 
o vysvětlení změny organizační struktury města, které rada města v poslední době projednávala.  
Ing. Holiš –  Městský úřad změny potřebuje, aby jeho činnost byla efektivnější. Některé změny je možné 
komentovat, ale působnost rady města i tajemníka úřadu je zde jasně definovaná. Zastupitelé nemohou jít nad 
rámec svých kompetencí.  
Mgr. Hep – informuje, že  proběhly dvě základní organizační změny a to v rozdělení odboru dopravy na odbor 
dopravy a odbor přestupkový, kam  bude zařazeno také oddělení správy radarů a je zde 5 nových pracovních míst.  
Druhá změna se týká  zrušení právního odboru a rozdělení stávajících zaměstnanců do odboru přestupků a do 
odboru kanceláře starosty.  Stav zaměstnanců k 18.6.2019  je 142 úřednických pozic, dotované úvazky 9 osob.  
Bc. Blinková – na minulém zasedání zastupitelstva zazněla informace o tom, jak obtížně se obsazují odborné 
pracovní pozice novými zaměstnanci. Táže se, zda může  nahlédnout do materiálů výběrových řízení na základě 
zákona č. 106. PODNĚT 
PhDr. Drápala – na jaře byla vytvořena a obsazena nová pracovní pozice vedoucího oddělení kultury. Od 1.6. jsou 
delegovány na vedoucího Ing. Beníčka další úkoly související s odchodem Mgr. Grosse. Do jaké míry je zachována  
produktivita práce, když činnosti odchozího zaměstnance jsou delegovány na nového vedoucího? 
Mgr. Hep  – co se týče odchodu Mgr. Grosse došlo ke vzájemné dohodě.  
Ing. Holiš  – vedoucí oddělení kultury je podřízeným vedoucí odboru kanceláře starosty, pokud jeho práce nebude 
efektivní a nebude ji zvládat, budeme řešit přerozdělení.  
Bc. Blinková –  viz. usnesení rady města č. 395/17 o vyhlášení zákonné veřejné zakázky s názvem „Provozování 
sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, žádá o předložení informace na příštím zasedání ZM o výběru, 
dále se táže na postup investiční akce výstavba domu se sociálními byty a vybudování tržnice PODNĚT 
Ing. Holiš – odpověď na dotazy bude zaslána písemně do 30 dní. Upozorňuje, že veškeré materiály ze zasedání 
rad města mají zastupitelé na sdíleném google disku. 
p. Koryčanský – tyto dotazy zajímají občany, proto je zastupitelé mají právo vznášet. Táže se která strana byla 
iniciátorem odchodu Mgr. Grosse. Je velká škoda, že radnice propouští kvalifikované a dobré zaměstnance.  
Ing. Holiš – chápe, že jde o citlivé téma, mezi Mgr. Grossem a městem došlo k dohodě, nadále však počítáme se 
vzájemnou spoluprací. Chceme však jeho práce využívat pouze cíleně na určité činnosti. Dohodu považujeme za 
uzavřenou 
Mgr. Kosová – nepokládá za vhodné hovořit zde o osobě, která není přítomna a probírat na veřejnosti citlivé téma 
vzájemné dohody.  
Ing. Mácha – faktem je, že některé body, které schvaluje rada města si zasluhují komentář na této půdě, ale jsou  
podstatnější věci,  které si zaslouží podrobnější komentář. 
Ing. Holiš – dnes je na programu představení práce odboru strategického, minule proběhla prezentace odboru 
správy majetku. Nevidí problém zařadit komentáře tohoto typu na příští zasedání zastupitelstva. 

 
5.1 Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR, přednášející Mgr. Petra Pšenicová 
Přednášející informovala, že na posledním zasedání zastupitelstva zazněla vyčerpávající informace o historii i 
aktuálním stavu soudního  sporu, kdy  poslednímu květnu bylo podáno avizované dovolání, a nyní stále vyčkáváme 
verdikt soudu.  
 



5.2 Zřízení Pracovní komise pro záležitosti ohledně soudních sporů vedených se společností 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., předkladatel Ing. Radim Holiš 

Důvodová zpráva: 
Usnesením č. 2/VI dne 23. 6. 2015 byla zastupitelstvem města zřízena pracovní skupina, které se zabývala záležitostmi 
ohledně soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. sídlem Všechromy 26, IČO: 
60747641. Složení pracovní skupiny: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Markéta Blinková, 
Ing. Martin Houška, David Zapletal, Ing. Jaroslav Kučera.  
 
S ohledem na nutnost aktualizovat složení této pracovní skupiny, vyzval starosta města politická uskupení zastoupená v tomto 
volebním období v zastupitelstvu města, aby zaslala své nominanty. Byly doručeny tyto návrhy:  
Nominanti politického uskupení ANO 
Ing. Radim Holiš, starosta města,  
Ing. Jiří Pavlica, radní,  
 
Nominanti politického uskupení Zdravý Rožnov 
Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města,  
RNDr. Ivan Lukáš, člen kontrolního výboru,  
 
Nominanti politického uskupení ODS 
Bc. Markéta Blinková, zastupitelka,  
 
Nominanti politického uskupení KDU-ČSL 
Jaromír Koryčanský, zastupitel,  
 
Nominanti politického uskupení Nezávislí Rožnováci 
Petr Jelínek, zastupitel,  
Ing. Jan Kučera, MSc. místostarosta města,  
 
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme zrušit pracovní skupinu zřízenou usnesením ZM č. 2/VI dne 23. 6. 2015 a v souladu 
s čl. 13 odst. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města zřídit pracovní komisi, která se bude zabývat záležitostmi ohledně 
soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. sídlem Všechromy 26, IČO: 60747641 ve 
složení dle výše uvedených návrhů.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává, že od posledního zasedání zastupitelstva  proběhla již jedna schůzka pracovní skupiny a  
táže se, zda z jiných politických uskupení již není zájem o členství v této pracovní skupině? 
Ing. Mácha a p. Adámek - nemají další zájemce. 
Bc. Blinková –  z členů pracovní skupiny není nikdo právní neznalec a proto  silně vnímá absenci vedoucí 
právního odboru, která se této kauze dlouhodobě věnovala a angažovala se v ní, byla to ona, kdo kontaktoval 
Mgr. Mumulose a je na zvážení, zda nepožádat Mgr. Vrublovou, aby se v záležitosti angažovala i nadále.  
Ing. Holiš - máme v úmyslu Mgr.  Vrublovou o externí spolupráci  požádat.  
 
Hlasování o usnesení č.  2/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ruší pracovní skupinu zřízenou dne 23. 6. 2015 usnesením č. 
2/VI dle důvodové zprávy a zřizuje pracovní komisi, která se bude zabývat záležitostmi ohledně soudních 
sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., se sídlem Všechromy 26, IČO: 
60747641 v tomto složení: Ing. Radim Holiš, starosta města; Ing. Jiří Pavlica, radní; Mgr. Kristýna Kosová, 
místostarostka města; RNDr. Ivan Lukáš, člen kontrolního výboru; Bc. Markéta Blinková, zastupitelka; 
Jaromír Koryčanský, zastupitel; Petr Jelínek, zastupitel; Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta města.  
 

Hlasování o usnesení č. 2/V: 

Pro:            21        Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   



   Usnesení přijato. 
 
 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2019, 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 menších dotačních titulů, o potvrzenou dotaci na Revitalizaci bytového domu 
Svazarmovská. Budova se bude zateplovat.  Dotace je přiznána v částce 1.379 t. Kč při předpokládaných investičních 
nákladech 4.400 tis. Kč. Dále je zapojena dotace na Stanici pro monitoring kvality ovzduší v RpR ve výši 2 790 tis. Kč a 
investičních nákladech 3 485 tis. Kč. U této stanice pak budou v budoucnu i provozní náklady, které jsou dle projektu 
odhadovány na 300 tis. Kč ročně. Obě investiční akce byly v rozpočtu tzv. ,,pod čarou,, a tímto ROP je zapojujeme do 
hlavního rozpočtu. Na spoluúčast tedy byla tvořena rezerva.  
 
Na straně výdajů je možné upozornit zejména na načerpání rezervy města ve výši 3 000 tis. Kč, která bude použita na 
úhradu nákladů vzniklých při povodni 22. 5. 2019. V tomto okamžiku se jedná o předběžný odhad, přičemž je jednáno jak s 
pojišťovnou i jinými organizacemi, které by mohly část těchto nákladů kompenzovat. Tyto možné příjmy nejsou součástí 
tohoto ROP, protože nejsou potvrzeny. Oprava škod je však nutná ihned. 
 
Škody na majetku města jsou evidovány předběžně v těchto místech: 
• Poškození opevnění břehů potoka – nebezpečí ujetí krajnice místní komunikace v Mokrém. 
• Ucpání dešťové kanalizace, poškození splaškové kanalizace a poškození komunikace v Tylovicích Dolní Dráhy – 
Horečky. 
• Poškození mostů na ul. Pivovarská, Chobot, Tvarůžkova   
• Poškození místní komunikace u Pivovaru 
• Zanesení odvodňovacích žlabů na komunikacích a propustků na drobných vodních tocích 
• Oprava podemleté lávky ve Sladském  
• Poškození komunikace ul. Sadová/Na Končinách (cca 10% povrchu) 
 
Část výdajů ROP 3 je financována z uspořených prostředků některých právě realizovaných investičních akcí, jako je 
zejména Nízkoprahové centrum, Smíšená plocha Kramolišov a parkovací stání Zemědělská. Celková suma úspor činí1 470 
tis. Kč. 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
Ing. Pavlica – Finanční výbor (dále jen FV)  na svém jednání dne 12.6.  rozpočtová opatření projednal a  
jednohlasně schválil, viz. zápis ze zasedání, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu 
 
Hlasování o usnesení č.  3/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v rozsahu 7.670 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/V: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za r. 2018“ a 
schválení účetní závěrky 2018, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
1) Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2018. Zpráva je zveřejněna na 
úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na webových stránkách města. Součástí závěrečného 



účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při 
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
 
Termín pro předložení písemných připomínek je stanoven do 17. 6. 2019 
 
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího orgánu organizace.  
Vzhledem k charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na 
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.   
 
Z výše předloženého návrhu závěrečného účtu lze v porovnání s rokem 2017 rekapitulovat nejvýznamnější údaje, a to 
navýšení daňových příjmů města  o  17  mil Kč, načerpání vyšších dotací o 15 mil Kč a snížení úvěrového zatížení města na 
cca 60 mil Kč ke konci roku 2018.  Kladné saldo hospodaření se pak zvýšilo o 23 mil Kč na finálních 41 mil Kč. Tyto 
prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2019. Saldo je však pouze vyjádření rozdílu mezi příjmy a výdaji podle skutečnosti a 
nezapracovává například akce, které se přesunují do dalších let.  Plánované navyšování stavu rezerv a nedočerpání 
některých investičních akcí vedly ke zvýšenému hotovostnímu zůstatku na účtech města na 154 mil Kč. 
 
2) 
 
Dle zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence schválení účetní závěrky 
města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto materiály jsou zpracovány k 31. 12. 2018 a jsou přílohou tohoto podání. 
Originály těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.   
 
V souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Návrh Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za r. 2018 
P2-Zpráva o přezkumu hospodaření 2018 
P3 až P10- Účetní závěrka 2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a ost., přílohy 4 až 10)  
P11- Závěrečná zpráva vnitřního auditu 2018  
P12 až P13- Rozbory (přílohy 12 a 13) 
 

Diskuse: 
Ing. Pavlica – FV doporučuje zastupitelstvu závěrečný účet a závěrku schválit. 
PhDr. Drápala – doplňuje, že  v minulosti,  když se refinancování úvěru schvalovalo bylo to těžce přijímáno. Nyní 
se tehdejší vizionářství vyplatilo 
Ing. Mácha – chápe,  že pro zasedání zastupitelstva je nutno předložit hodně materiálů,  ale kvitoval by do 
budoucna přidat tabulku, která nám přiblíží  plán, skutečnost a okomentovat odchylky.  Doplnit tedy povinné 
materiály jednoduchým materiálem, který je pochopitelný i pro ty, kteří nejsou  ekonomové. PODNĚT 
Ing. Holiš  – souhlasí, pro příště  doplníme informaci  o hodnotící kritéria  
Bc. Blinková  – namítá, že  je to prvně,  kdy městské společnosti předkládají takové ztráty a poukazuje 
především na společnost Komerčních domů. Táže se, jak je to možné? 
Ing. Hrnčárek –  zde je nutný komentář jednatele, sám neumí vysvětlit. 
Ing. Holiš  – jednatel společnosti Komerční domy bude přítomen na zářiovém zasedání.  Rada města také 
hodnotila jednatele, proč ke ztrátám došlo, vysvětlí sami jednatelé společností. 
p. Koryčanský –  táže se, jakou částkou  platíme na úrocích druhého úvěru? V době ekonomického růstu jej 
překvapuje ztrátové hospodaření městských společností. U Městských lesů ztrátu chápe z důvodu kůrovcové 
kalamity, ale u ostatních ztrátové hospodaření nechápe. TV Beskyd nefunguje tak, jak by měla, nenatáčí to, co je 
pro diváky atraktivní. Domnívá se, že jejich programová tvorba je ovlivňována.  
Ing. Hrnčárek – máme úvěry dva u ČSOB, 30% jsme nezajistili, co se týče úroků platíme 900 tis. na úrocích  
p. Geryk –  jednatel společnosti TV Beskyd  informuje, že prezentaci o hospodaření společnosti předloží 
zastupitelům na zářiovém jednání. Co se týká  účasti na akcích, vše je v jejich kompetenci, nejsou nikým 
ovlivňováni, využívají k vysílání také sociální sítě 
PhDr.  Drápala – pro veřejnou kontrolu nezávislosti médií měl být  zřízen výbor.  V dřívějšku pracovala komise 
Redakční rady Spektra, která se vyjadřovala i k činnostem médií a dospěla k určitému doporučení, na které však 
nebylo ze strany vedení reagováno.  Dále poukazuje na špatnou úroveň hospodaření společnosti Komerční domy 
na městské poliklinice, odkud odcházejí lékaři do jiných budov.  
 



 
Ing. Holiš – členové rady města se byli osobně situaci na poliklinice zkontrolovat a je zde neobsazená pouze 
jedna ordinace. Celá budova polikliniky prochází postupně rekonstrukcí. Navrhuje zdržet debatu o poliklinice až 
bude přítomen jednatel společnosti. 
Mgr. Kosová  – doplňuje, že na příštím zasedání rady města bude jako jeden z bodů možnost zřízení dozorčího 
orgánu společnosti TV Beskyd.  
p. Vychodil – Kontrolní výbor prověřoval jeden z projektů, který realizovala společnost Komerční domy a to 
hudební klub Vrátnice, předpokládá, že i k tomuto projektu se na zářiovém zasedání jednatel společnosti vyjádří.  
Ing. Mácha – viz. rozpočet 2018, kde  z rozvahy je jasné jak jsme na tom pro příští období. Táže se, jaký je 
momentální stav zdrojů které si šetříme do budoucna? Jde o  dosavadní skutečnost pro klíčové investiční akce 
Ing. Hrnčárek – stav 77 mil. Kč , obecná rezerva 10 mil. na investice  
   
 
Hlasování o usnesení č. 4 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za 
rok 2018, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm 
sestavenou k 31. 12. 2018, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č.4 /V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 
6.3 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018, předkladatelé 

Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen 
„sdružení“) v roce 2018. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
 
Valná hromada sdružení projednala dne 6. 6. 2019 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. 10 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 sdružení k projednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Závěrečný účet SOMV za rok 2018 
P2 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018 č. 295/2018/EKO 
P3 – zpráva revizní komise 
 

Diskuse: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hlasování o usnesení č.  5/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČ: 70238880 za rok 2018 a zprávu 
č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného 
účtu. 
 

Hlasování o usnesení č. 5/V: 

Pro:         21           Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 
Předsedající vyhlásil 5 minutovou přestávku.  
Předsedající další sekce je  Mgr. Kosová 

 

 

7.1 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 1.7.2004 uzavřené mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko., předkladatelé Ing. Dalibor 
Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko v roce 2004 připravovali realizaci investiční akce Čistá 
řeka Bečva. Součástí této investiční akce byla i rekonstrukce kanalizací, které byly již na území města Rožnov pod Radhoštěm 
vybudovány, a na které se nově budované kanalizační stoky napojovaly. 
 Realizátorem investiční akce Čistá řeka Bečva a žadatelem o dotaci bylo Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV). 
Dne 1.7.2004 město Rožnov pod Radhoštěm a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko uzavřelo kupní smlouvu (dále jen „Kupní 
smlouva“ -  tvořící přílohu č. 1 tohoto podání) na prodej části kanalizačního systému města, které byly v rámci akce Čistá řeka 
Bečva předmětem rekonstrukce. Tím se Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko stalo vlastníkem liniové stavby – vedení veřejné 
kanalizace – splaškové vody z důvodu splnění smluvních podmínek stanovených Smlouvou o realizaci projektu ISPA na 
projekt Čistá řeka Bečva uzavřené se Státním fondem životního prostředí České republiky. 
Součástí Kupní smlouvy je čl. V – výhrada zpětné koupě. Tento článek Kupní smlouvy zabezpečuje městu Rožnov pod 
Radhoštěm možnost vykoupit zrekonstruovanou část kanalizace zpět za 1,-Kč. Toto právo vyprší po uplynutí 15 let od uzavření 
Kupní smlouvy tzn. dne 1.7.2019. 
Vzhledem k tomu, že SOMV v současné době prověřuje daňové a právní dopady možností převodu majetku vybudovaného v 
rámci projektu ISPA Čistá řeka Bečva po splacení úvěru 30. 6. 2019 a následném vypořádání projektu včetně zajišťovacího 
úrokového swapu, který je uzavřen až do 31. 12. 2021, je záměrem smluvních stran uzavřít dodatek k výše uvedené kupní 
smlouvě, který bude obsahovat prodloužení lhůty pro uplatnění práva zpětné koupě z původních 15 let ode dne podpisu kupní 
smlouvy na 23 let ode dne podpisu kupní smlouvy v návaznosti na dobu udržitelnosti projektu Čistá řeka Bečva II. Důvodem 
uzavření dodatku je vyjasnění způsobu dalšího provozování majetku vybudovaného v rámci projektu ISPA Čistá řeka Bečva 
a Čistá řeka Bečva II s ohledem na udržitelnost projektu, technické zabezpečení a stanovení pravidel pro zajištění financování 
obnovy majetku. 
Aby město nepozbylo své právo vykoupit prodaný majetek zpět za výhodných podmínek, navrhují smluvní strany prodloužení 
lhůty, ve které je město Rožnov pod Radhoštěm jako prodávající oprávněno uplatnit právo (výhradu) zpětné koupě a žádat 
vrácení věcí, které byly předmětem převodu o 8 let. Toto bude řešeno uzavřením dodatku ke Kupní smlouvě. 
Podobný postup je navržen i pro ostatní obce mikroregionu, které mají s investorem Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko 
uzavřeny obdobné kupní smlouvy.  
Rada města na svém zasedání dne 24.05.2019 schválila vyhlášení záměru na prodloužení lhůty pro uplatnění práva zpětné 
koupě z původních 15 let ode dne podpisu Kupní smlouvy na 23 let. Záměr byl zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 28.05.2019 do 13.06.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud budou v době zveřejnění 
záměru vzneseny připomínky či podněty bude předkladatel podání zastupitelstvo města informovat. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 01.07.2004 ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 tohoto podání. (Dodatek č. 1 je v ginis označen 157/2019/OSM).     
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Kupní smlouva ze dne 1.7.2004 
P2 – Dodatku č. 1 (ag. číslo v ginis 157/2019/OSM) ke Kupní smlouvě ze dne 1.7.2004 
 



Diskuse: 
Ing. Holiš – upozorňuje  na končící lhůtu smlouvy. Na VaKu se shodli, že smlouvy se budou zainteresovaným 
obcím prodlužovat postupně a je snahou se dohodnout na způsobu,  jak dostat celý majetek do cílového bodu. 
Všechny obce krom Karolinky přislíbily, že svůj majetek do společnosti VaK převedou. Jde však o dlouhodobou 
záležitost a společnost VaK se na to musí přichystat. V době, kdy se majetky vkládaly pod projekt ČŘB 1 a 2 se 
nevědělo, jak celá akce vlastně dopadne, proto je nyní nutné oddálení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 1. 
7. 2004 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy č. 157/2019/OSM mezi Sdružením obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, Svárov 1080, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm 
obsahující prodloužení lhůty pro uplatnění práva zpětné koupě z původních 15 let ode dne podpisu kupní 
smlouvy na 23 let ode dne podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí 
tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.6 /V: 

Pro:         21           Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 

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

 
Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby „Silnice I/35 Rožnov 
pod Radhoštěm, křižovatka“, která byla realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů a veřejného osvětlení. 
Na základě požadavků ŘSD ČR město Rožnov pod Radhoštěm schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
uložených v pozemcích společnosti OMV související s realizací stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka na ZM 
dne 23.2.2016, která však z důvodu započatých změn majetkových poměrů nebyla podepsána. Z důvodu, že předchozí 
nepodepsaná smlouva na zřízení služebnosti IS se společností OMV byla projednána v ZM, předkládá OSM i tuto novou 
smlouvu č. 132/22019/OSM k projednání v ZM.    
Odbor správy majetku předkládá na základě změn majetkových poměrů v dotčené lokalitě - společnost OMV Česká republika 
s.r.o. realizovala prodej pozemků - zastupitelstvu města návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavíranou mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 
jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a společností OMV Česká 
republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687 jako povinným. 
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení 
SO C 451- Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,6m a o celkové výměře 56 m2  dle 
geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 132/2019/OSM) uložené ve výše 
uvedených pozemcích v souvislosti s realizací akce „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 132/2019/OSM  
P2 – geometrický plán č. 6301-8025h/2017 
 

Diskuse: 
 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č.  7/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č.132/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností OMV Česká 
republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, jako povinným, městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO:65993390 jako investorem. Předmětem smlouvy je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C451  - 
Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,6m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 7/V: 

Pro:              21      Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 

7.3 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM 
uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., předkladatelé Ing. 
Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 (dále jen „investor“) buduje 
parkoviště na svých pozemcích p.č. 851/1 a p.č. 852/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láň.  Vybudování parkoviště 
se dotýká i pozemku p.č. 842/5 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Projekt obsahuje vybudování parkoviště s 47 parkovacími místy, chodníku podél silnice III/4868 na ulici Videčská, veřejného 
osvětlení, odvodnění a úpravu zeleně v řešené lokalitě. Při budovaní parkoviště bude na pozemku města p.č. 842/5 umístěna 
část vjezdu na budované parkoviště (cca 31,5m2), 5 parkovacích míst (cca 113,5 m2), zeleň (cca 143m2) a chodník (cca 
63,6m2) s opěrnou zídkou (šířka chodníku 1,5m). Dále bude tento chodník pokračovat na pozemku investora cca (53m2). 
Protože se záměr dotýká pozemků města, byla dne 28.06.2017 mezi investorem a městem uzavřena „Smlouva o budoucí 
smlouvě směnné“ č. 226/2017/OSM uvedená v příloze č. 1 tohoto podání, kterou schválilo zastupitelstvo města dne 
20.06.2017 usnesením č. 7/XIX. Na základě které bude provedena směna pozemků dotčených realizací výše uvedeného 
záměru a to směna části pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 842/5 –  cca 288 m2 za část pozemku 
p.č. 851/1 o výměře cca 53m2 ve vlastnictví investora nacházející se pod budoucím chodníkem bez doplatku a dále bezúplatné 
převedení vybudovaného chodníku včetně opěrné zídky a veřejného osvětlení tohoto chodníku (5ks osvětlovacích těles) na 
město. Na tento chodník chce město dále navazovat vybudováním chodníku pro bezpečné spojení centra města a městského 
hřbitova.  
V souladu se smlouvou o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM investor zahájil stavbu v roce 2018 po vydání stavebního 
povolení a to přípravnými zemními pracemi. Z technologických důvodů nebylo možno ve stavbě pokračovat v zimním období 
(viz. přiložená žádost firmy RETIGO s.r.o. ze dne 29.4.2019).  
V současné době probíhají stavební práce a dokončení stavby investor předpokládá na podzim roku 2019, kdy bude následně 
navazovat kolaudace. 
V souladu s těmito informacemi požádal investor město o prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 
226/2017/OSM o jeden rok a to do 28.06.2020. Prodloužení platnosti umožňuje dokončení stavby a následné majetkoprávní 
vyrovnání mezi investorem a městem Rožnov pod Radhoštěm.  
Rada města na svém zasedání dne 10.05.2019 schválila vyhlášení záměru na prodloužení platnosti smlouvy o budoucí 
smlouvě směnné č. 226/2017/OSM o jeden rok. Záměr byl zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 
15.05.2019 do 31.05.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné 
připomínky či podněty. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí  smlouvě směnné číslo 
226/2017/OSM ze dne 28.06.2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto podání. (Dodatek č. 1 je v ginis označen 
226/2017/OSM/1).     
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM 
P2 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné – číslo v ginis  226/2017/OSM/1 
 

Diskuse: 



 
 
Hlasování o usnesení č.  8/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č.1   ke smlouvě o budoucí 
smlouvě směnné číslo 226/2017/OSM ze dne 28.06.2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy 
číslo 226/2019/OSM/1 uzavřené  mezi společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 60794062 a městem Rožnov pod Radhoštěm  spočívající v prodloužení platnosti smlouvy, 
dle důvodové zprávy.  
Schválený dodatek je přílohou tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 8/V: 

Pro:          16          Proti:              1     Zdržel se:        4  Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 

7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1543/3 v k.ú. 
Rožnov p.R. o výměře 5 m2 , předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 15.11.2018 podal pan J.S. a žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 1543/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v 
lokalitě Záhumení, ulice Julia Fučíka. Dotčená část městského pozemku sousedí s pozemkem pod garáží ve vlastnictví  pana 
J.S.. Pozemek je upravován a udržován na náklady pana J.S.  a bude využíván jako zahrádka. Žádost o prodej projednala 
dne 4.12.2018 koordinační skupina městského úřadu, která s prodejem dle žádosti souhlasí. 
Požadovaná část městského pozemku byla oddělena a nově označena geometrickým plánem          č. 6495-70722/2019 
vyhotoveným na náklady žadatele jako pozemek p.č. 1543/93 o výměře 5 m2. Cenu pozemku navrhuje OSM ve výši 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 pozemku, jež je předmětem kupní smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením 
č. 134/8 ze dne 18.1.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 24.1.2019 do 11.2.2019, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na prodej pozemku nebyla vznesena žádná připomínka či 
podnět k prodeji pozemku.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej části pozemku ve znění kupní smlouvy č. 
136/2019/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. 136/2019/OSM 
P2 - geometrický plán č. 6495-70722/2019 
P3 – znalecký posudek č. 4316-152/2018 Ing. Butkov z 1.3.2018 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  9/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 1543/3 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6495-70722/2019 jako pozemek p.č. 
1543/93 o výměře 5 m2, do společného jmění manželů S. , oba trvalým pobytem Masarykovo náměstí 138, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši     2.100,- Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 136/2019/OSM ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 9/V: 

Pro:        21            Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 



7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku  p. č. 
265 a celého pozemku p.č. 264 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku 
p.č. 261 a část pozemku p.č. 263 ve vlastnictví  paní D.D., vše k. ú. Tylovice., 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 
Rožnov pod Radhoštěm a 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 části pozemků p.č. 261 a p.č. 263 ve vlastnictví paní D.D.  
 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
byla s paní D.D.  dohodnuta směna výše uvedených pozemků. Přesné výměry dotčených částí pozemků budou určeny 
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 uzavřenou smlouvou o 
budoucí smlouvě směnné. 
Paní D.D.  požaduje za stavbou chodníku dotčených částí pozemků p.č. 261 o výměře cca 15 m2 a p.č. 263 o výměře cca 63 
m2 směnu části městského pozemku p.č 265 o výměře cca 570 m2 a celý pozemek p.č. 264 o výměře 17 m2.  
Cena částí směňovaných pozemků p.č. 261, p.č. 263, p.č. 265 a celého pozemku p.č. 264 vše v k.ú. Tylovice bude stanovena 
dohodou dle znaleckého posudku č. 4316-152/2018 vyhotoveného Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2 při prodeji části pozemku p.č. 4934/1 v této lokalitě 
pan P.B.  dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
 
Rozdíl v ceně mezi směňovanými nemovitostmi uhradí paní D. D.  do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. 
Záměr na směnu výše uvedených pozemků, jež jsou předmětem budoucí směnné smlouvy č. 137/2019/OSM, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 439/19 ze dne 24.5.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 
pod Radhoštěm od 29.5.2019 do 14.6.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud budou v době zveřejnění 
záměru vzneseny připomínky či podněty bude předkladatel podání zastupitelstvo města informovat. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s paní D.D.  ve znění 
smlouvy č. 137/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 137/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 4316-152/2018 Ing. Butkov z 1.3.2018 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – doplňuje, že v současné době má již město vypořádány všechny majetkoprávní záležitosti týkající se 
lokality a  konečně se tak můžeme pustit do realizace první a druhé etapy investiční akce výstavby chodníku. 
Děkuje tímto všem zaměstnancům odboru správy majetku, kteří se na tom podíleli.  
p. Martinek – jako rodilý  občan Tylovic  děkuje, že chodník konečně bude vybudován. 
 
 
Hlasování o usnesení č.  10/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 
137/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní D.D., trvale bytem Praha-Michle, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou 
smlouvu jejímž předmětem bude směna  části pozemku p. č. 265 o výměře cca 570 m2 a celého pozemku 
p.č. 264 o výměře 17 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 261 o výměře 
cca 15 m2 a část pozemku p.č. 263 o výměře cca 63 m2 ve vlastnictví paní D.D. , vše v k.ú. Tylovice, 
vyznačené v katastrální mapě uvedené v důvodové zprávě.  Přesné výměry směňovaných částí pozemků 
budou určeny geometrickým plánem, směna bude realizována za cenu dohodnutou dle znaleckého 
posudku ve výši 420 Kč/m2. Schválená smlouva o budoucí smlouvě směnné ve znění uvedeném v příloze 
č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 10/V: 

Pro:          21          Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 



   
   Usnesení přijato 
 
Pozn. Ing. Kučera – odchod 
 
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku  p. č. 

271, části pozemku p. č. 265 a celého pozemku p. č. 266 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p.č. 268 ve vlastnictví paní M.Z. , vše v k.ú. Tylovice, 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 
Rožnov pod Radhoštěm a 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 části pozemku p.č. 268 ve vlastnictví paní M.Z. . 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
byla s paní M.Z.  dohodnuta směna výše uvedených pozemků. Přesné výměry dotčených částí pozemků budou určeny 
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 uzavřenou smlouvou o 
budoucí smlouvě směnné. 
Paní M.Z.  požaduje za stavbou chodníku dotčené částí pozemku p.č. 268 o výměře cca 3 m2 směnu části městského pozemku 
p. č. 271 o výměře cca 68 m2, části pozemku p. č. 265 o výměře cca  66 m2 a celého pozemku p. č. 266 o výměře 30 m2. 
Cena částí směňovaných pozemků p.č. 268, p.č. 271, a celého pozemku p.č. 266 vše v k.ú. Tylovice bude stanovena dohodou 
dle znaleckého posudku č. 4316-152/2018 vyhotoveného Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2 při prodeji části pozemku p.č. 4934/1 v této lokalitě panu 
P.B.  dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
 
Rozdíl v ceně mezi směňovanými nemovitostmi uhradí paní M.Z.  do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. 
Záměr na směnu výše uvedených pozemků, jež jsou předmětem budoucí směnné smlouvy č. 138/2019/OSM, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 440/19 ze dne 24.5.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 
pod Radhoštěm od 29.5.2019 do 14.6.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud budou v době zveřejnění 
záměru vzneseny připomínky či podněty bude předkladatel podání zastupitelstvo města informovat. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s paní M. Z. ve znění 
smlouvy č. 138/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 138/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 4316-152/2018 Ing. Butkov z 1.3.2018 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 11 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 
138/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a  paní M.Z., trvale bytem Budišov nad Budišovkou, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu 
směnnou smlouvu jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 271 o výměře cca 68 m2, části 
pozemku p. č. 265 o výměře cca  66 m2 a celého pozemku p.č. 266 o výměře 30 m2 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 268 o výměře cca 3 m2 ve vlastnictví paní M.Z. , vše v k.ú. 
Tylovice, vyznačené v katastrální mapě uvedené v důvodové zprávě. Přesné výměry směňovaných částí 
pozemků budou určeny geometrickým plánem, směna bude realizována za cenu dohodou dle znaleckého 
posudku ve výši 420 Kč/m2. Schválená smlouva o budoucí smlouvě směnné ve znění uvedeném v příloze 
č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.11/V: 

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



   
   Usnesení přijato 
 

7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 2205/2, části pozemku 
p.č. 2214/4 a celého pozemku p.č. 6412 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část 
pozemku p.č. 1338/3, část pozemku p.č. 1338/4, část pozemku p.č. 1340/5 a část pozemku p.č. 
2214/5, ve vlastnictví pana T.K. , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm., 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 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV 
p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. (dále jen stavba chodníku) 
bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na část pozemku p.č. 211/1 ve vlastnictví Marie Němečkové.  
 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
bylo s paní M.N. , prostřednictvím jejího syna T.K., dohodnuto odkoupení části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve 
vlastnictví paní M.N.  dotčené stavbou chodníku ve prospěch města za podmínky Tomáše Karoly na odkoupení části pozemku 
p.č. 2205/2 ve vlastnictví města v lokalitě u Základní školy Pod Skalkou. 
Na základě připravované studie proveditelnosti investiční akce „Studie zlepšení parkovacích možností v mateřských a 
základních školách v Rožnově pod Radhoštěm“ byla nakonec po dlouhých jednáních dohodnuta směna pozemků ve vlastnictví 
města v lokalitě u Základní školy Pod Skalkou za části pozemků pana T.K. v téže lokalitě. Městem požadované části pozemků 
ve vlastnictví panna T.K. budou využity v rámci připravované studie proveditelnosti investiční akce „Studie zlepšení 
parkovacích možností v mateřských a základních školách v Rožnově pod Radhoštěm“ a dojde také k vyřešení majetkoprávních 
vztahů dle skutečného užívání pozemků v této lokalitě.  
 
Jedná se o směnu pozemku p.č. 6412 o výměře 32 m2, části pozemku p.č. 2205/2 o výměře 
186 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2205/13 a části pozemku p.č. 2214/4 o výměře 
478 m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, což je celkem cca 696 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část 
pozemku p.č. 2214/5 o výměře 4 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2214/25, část pozemku p.č. 1340/5 o výměře 542 
m2 oddělenou a nově označenou jako 
p.č. 1340/6, část pozemku p.č. 1383/3 o výměře 77 m2 oddělenou a označenou jako „díl c“ a část pozemku p.č. 1338/4 o 
výměře 73 m2 oddělenou a označenou jako „díl d“, což je celkem 
cca 696 m2 ve vlastnictví pana T.K.  
Smluvní strany se dohodly, že pro účely zpracování směnné smlouvy je hodnota směňovaných pozemků srovnatelná a směna 
pozemků bude bez finančního vyrovnání. Pro účely daně z převodu nemovitých věcí byla cena směňovaných pozemků 
stanovena dohodou dle znaleckého posudku 
č. 592-60/18 vyhotoveného Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí ve výši 100 Kč/m2, celkem 69 600 Kč za každý předmět směny. 
 
Záměr na směnu výše uvedených pozemků, jež jsou předmětem směnné smlouvy č. 154/2019/OSM, byl schválen Radou 
města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 438/19 ze dne 24.5.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 29.5.2019 do 14.6.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Pokud budou v době zveřejnění záměru 
vzneseny připomínky či podněty bude předkladatel podání zastupitelstvo města informovat. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě směnné s panem T.K.  ve znění 
smlouvy č. 154/2019/OSM uvedené v příloze č. P1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - směnná smlouva č. 154/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 592-60/18 z 14.9.2018  
P3 - geometrický plán č. 6524-7196/2018 z 3.6.2019 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – vysvětluje byli motivováni dohodou a prostor umožňuje vyřešit špatnou stávající dopravní situaci  
v lokalitě.  
Mgr. Kosová – čekali jsme,  jak se budeme schopni majetkově domluvit , nyní následuje domluva se 
zúčastněnými školami, jak nastavíme systém parkování 



 
Hlasování o usnesení č. 12/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p.č. 6412 o výměře 32 m2, části 
pozemku p.č. 2205/2 o výměře 186 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2205/13 a části pozemku p.č. 
2214/4 o výměře 478 m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
za část pozemku p.č. 2214/5 o výměře 4 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2214/25, část pozemku 
p.č. 1340/5 o výměře 542 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 1340/6 a pozemek p.č. 1338/3 o nové 
výměře 150 m2, který vznikl sloučením dílu „c“ o výměře 77 m2 odděleným od původního pozemku p.č. 
1338/3 a dílu “d“ o výměře 73 m2 odděleným od pozemku p.č. 1338/4, ve vlastnictví pana T.K. , trvale bytem 
Zašová, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6524-7196/2018 pro k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 
154/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a  panem T.K.  ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.12/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 

7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní 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.  
 
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
bylo s paní M.N.  dohodnuto odkoupení části pozemku p.č. 211/1 o výměře cca 21 m2. Přesná výměra části pozemku p.č. 
211/1 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. 
 
Cena části pozemku p.č. 211/1 ve vlastnictví paní M.N.  byla stanovena dohodou ve výši 500 Kč/m2. 
Obvyklá cena sousedícího nově vzniklého pozemku p.č. 4934/2 v lokalitě Na Zátiší v majetku města byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 4316-152/2018 vyhotoveným dne 1.3.2018 Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s paní M.N.  ve znění 
smlouvy č. 155/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Butkova č. 4316-152/2018 z 1.3.2018 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  13/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 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 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy 
je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi částí pozemku p.č. 211/1 o výměře 
cca 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní M.N. Přesná výměra bude určena 
geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 



 

Hlasování o usnesení č. 13/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 

7.9 Projednání a schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových-odkup pozemků u parkoviště na ulici Bayerova (opakovaně-schváleno na ZM 
11.9.2018), předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Dne 3.5.2019 obdrželo město Rožnov p.R. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně opakovaně 
návrh kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 v k.ú. Rožnov p.R. na ul. Bayerova se 
zdůvodněním viz. průvodní dopis v příloze č.3. 
 
Zaslání návrhu kupní smlouvy předcházely kroky uvedené v podání č. 7.11. ze dne 11.9.2018, viz příloha č.4 důvodové zprávy, 
na základě kterých byla usnesením zastupitelstva města č.15-XXVI z 11.9.2018 (příloha č.5), schválena a následně starostou 
města podepsána kupní smlouva 
č. 261/2018/OSM (UZSVM/OVS/2412/2018-OVSM). Tato smlouva se však z důvodu uvedených v průvodním dopise (viz 
příloha č. 3 DZ) ruší a bude tak nahrazena nyní předkládanou smlouvou.  
 
Kupní cena za výše uvedené pozemky p. č. 3564/43 o výměře 20 m2, p. č. 6234/1 o výměře 63 m2 a p. č. 6087/2 o výměře 
61 m2 činí celkem 148.200 Kč. 
Celková cena je stanovena z ceny za pozemky v čase a místě obvyklé dle znaleckého posudku 
č. 26/2018 + náklady za zhotovení znaleckého posudku + přiměřené navýšení 10% (v souvislosti s přímým prodejem). 
Znaleckým posudkem č. 26/2018 ze dne 3.4.2018, vyhotoveného Ing. Daliborem Vojkovským, 
IČO: 13610597, Seifertova 16,794 01 Krnov, byla cena za pozemky se všemi součástmi – trvalými porosty určena jako odhad 
tržní hodnoty vycházející z ceny zjištěné dle platného oceňovacího předpisu ve výši 130.750 Kč. (cena za m2 pozemku je 
862,87 Kč) 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení novou kupní smlouvu č.153/2019/OSM 
(UZSVM/OVS/171/2019-OVSM) na odkup pozemků na ul. Bayerova, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 153/2019/OSM (UZSVM/OVS/171/2019-OVSM)  
P2 - znalecký posudek č.26-2018 z 3.4.2018  
P3 - Průvodní dopis od ÚZSVM z 30.4.2019 
P4 - podání č. 7.11. z 11.9.2018 
P5 - Výpis z usnesení ZM č.15-XXVI z 11.9.2018 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 14/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  koupi pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 
6234/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111, za 
kupní cenu ve výši 148.200 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 153/2019/OSM 
(UZSVM/OVS/171/2019-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 14/V: 

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

   
   Usnesení přijato 



 

7.10 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické 
a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.), předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, 
Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a přílohy 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů 
mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní 
a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí 
při výstavbě a eventuálním převodu nemovitostí je předmětem plánovací smlouvy.  
 
Dne 11.7.2017 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu č. 228/2017/OSM (dále jen „Plánovací smlouva“), 
na základě které byly stanoveny mj. podmínky na vybudování nové veřejné technické a dopravní infrastruktury – účelové 
komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Láz. 
 
V plánovací smlouvě byl mimo jiné sjednán budoucí převod veřejné infrastruktury vybudované žadatelem do vlastnictví města, 
za současného zřízení věcných břemen ve prospěch města k tíži těch pozemků žadatele, ve kterých se veřejná infrastruktura 
nachází, a nebudou převedeny do vlastnictví města. 
Žadatel již dokončil výstavbu bytových domů (tři z nich jsou již zkolaudovány) a kupující bytových jednotek mají zájem o bydlení 
v bytových jednotkách co nejdříve, a žadatel jim toto chce umožnit - tedy převést na ně vlastnické právo k bytovým jednotkám 
a dotčeným pozemkům (k jejichž tíži mají být zřizována věcná břemena). Žadatel proto má zájem zřídit předmětná věcná 
břemena již před převodem veřejné infrastruktury do vlastnictví města, a to jednostranným právním jednáním formou tzv. 
vlastníkovy služebnosti ve smyslu § 1257 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tak, že věcná břemena budou 
zřízena ve prospěch vodovodního řadu, kanalizace a veřejného osvětlení (a každého jejich budoucího vlastníka). 
 
Z důvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly, že k pozemkům ve vlastnictví žadatele, ke kterým nebude na město 
převedeno vlastnické právo – není nutné zřízení věcných břemen ve smlouvě o převodu vlastnictví k věcem v případě, kdy 
tato věcná břemena budou zřízena již před podáním žádosti o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem smlouvou nebo 
jiným právním jednáním. 
Tato navržená úprava plánovací smlouvy ve znění dodatku č.1 umožní žadateli zapsat zřízení věcných břemen k vybudované 
veřejné infrastruktuře do katastru nemovitostí na základě jednostranného prohlášení ke svým  pozemkům a ve prospěch své 
veřejné infrastruktury. Tzn. že při uzavírání smlouvy o převodu vlastnictví k věcem nabude město od žadatele veřejnou 
infrastrukturu i se zřízenými věcnými břemeny.  
 
Vyvolaná změna spočívá v zájmu žadatele dokončit převod bytových jednotek co nejdříve na nové vlastníky. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dodatek č.1 (ag.č. 228/2017/OSM/1) k Plánovací smlouvě 
P2 - Plánovací smlouva č. 228/2017/OSM z 11.7.2017 
P3 - Žádost o změnu PS z 3.6.2019 

 
Diskuse: 
p. Jelínek – hovoří  se stále o nutnosti  hospodaření s vodou, lokalita Eden je jednou z ploch,  kde řešíme odvod 
vody táže se technicky jak tu bude technicky fungovat ? 
Ing. Holiš  – odkanalizování dešťových vod na čističku se týká pouze splaškových vod. Eden je novým řádem 
napojen na stokovou síť, každý objekt má své zdržovací zařízení a voda až poté odtéká do kanalizace.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č.  15/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 
228/2017/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 228/2017/OSM ze dne 11. 7. 2017 ke stavbě „Eden Rožnov“ na 
výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a 
p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelem, společností 
EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 05050651, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí 
tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/V: 

Pro:            16        Proti:              0     Zdržel se:        4   Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 

 

7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemků u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., předkladatelé 
Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Na základě dokončené investiční akce “I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (dále jen ŘSD) bylo na schůzkách v roce 2016 a 2017 se zástupci společnosti OMV Česká republika, s.r.o. (OMV), 
FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o. (Fastav) a vedením města Rožnov p.R. dohodnuto následující majetkoprávní 
vypořádání. 
Pozemky ve vlastnictví společnosti OMV dotčené výše uvedenou investiční akcí na nichž se nyní nachází silnice I/35, chodníky 
a veřejná zeleň budou vykoupeny společností Fastav, která je potom za cenu dle znaleckého posudku prodá městu Rožnov 
p.R. Společnost OMV nechtěla s nikým jiným o výkupu jednat, ani s ŘSD ani s městem a požadovala za pozemky účetní cenu 
ve výši min. 1000,- Kč/m2. Předchozí jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví OMV dotčených investiční 
akcí rekonstrukce silnice I/35 se táhla několik let (od r.2009). 
Dne 21.8.2018 byla na koordinační skupině města projednána žádost společnosti Fastav ze dne 31.7.2018 o budoucí odkup 
pozemků ve vlastnictví OMV dotčených investiční akcí rekonstrukce silnice I/35, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
č. 3403-023/2018 ze dne 9.7.2018, vyhotoveného znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí 
Ing. Jitkou Černouškovou, IČO: 64138402, Za Humny 439, 763 17 Lukov u Zlína, jako cenu obvyklou ve výši celkem 982.000 
Kč.  Dle znaleckého posudku cena vychází cca 680,- Kč/m2. 
Fastav se stal na základě Smlouvy kupní ze dne 10.1.2019, s právními účinky vkladu práva ke dni 25.1.2019 (sp. zn. V-
388/2019-836) výlučným vlastníkem mimo jiné pozemků: 
p.č. 1002/103 o výměře 261 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/106 o výměře   43 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/114 o výměře     2 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/134 o výměře     2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/136 o výměře     4 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/138 o výměře 176 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/139 o výměře   68 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/140 o výměře   19 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/144 o výměře     1 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
p.č. 1002/145 o výměře     1 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
p.č. 1009/6     o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1009/10   o výměře   79 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1009/13   o výměře   85 m2, ostatní plocha, silnice 
p.č. 1009/17   o výměře     6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3728/12   o výměře 322 m2, ostatní plocha, silnice 
Celková výměra převáděných pozemků činí 1444 m2, a Fastav navíc vykoupil od OMV i pozemek 
p.č. 1009/6 o výměře 375 m2, což je chodník k podchodu pod železniční drahou. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení kupní smlouvu č.171/2019/OSM na odkup 
výkup výše uvedených pozemků, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 



 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 171/2019/OSM  
P2 - znalecký posudek č. 3403-023/2018 ze dne 9.7.2018 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 16 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  koupi pozemků: 
p.č. 1002/103 o výměře 261 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/106 o výměře   43 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/114 o výměře     2 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/134 o výměře     2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/136 o výměře     4 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/138 o výměře 176 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/139 o výměře   68 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1002/140 o výměře   19 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1002/144 o výměře     1 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
p.č. 1002/145 o výměře     1 m2, ostatní plocha, neplodná půda 
p.č. 1009/6     o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 1009/10   o výměře   79 m2, ostatní plocha, zeleň 
p.č. 1009/13   o výměře   85 m2, ostatní plocha, silnice 
p.č. 1009/17   o výměře     6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3728/12   o výměře 322 m2, ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., se sídlem 
Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO 25309561, za kupní cenu ve výši 982.000 Kč včetně DPH dle důvodové 
zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 171/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o. jako prodávajícím. 
Schválená smlouva je součástí tohoto   
 
 

Hlasování o usnesení č. 16/V: 

Pro:          16          Proti:              0     Zdržel se:        4 Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 

 

7.12 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení 
vodovodního řadu – venkovní vodovod“ v k.ú. Tylovice, lokalita Balkán od soukromých 
investorů  do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Stavebníci manželé D. , oba bytem Rožnov pod Radhoštěm vybudovali z důvodu rozšíření vodovodního řadu v lokalitě „Balkán“ 
na rozhraní k.ú. Tylovice a k.ú. Rožnov p.R. pro možnost výstavby svého rodinného domu č.p. 2903 na pozemku st. p.č. 5119 
a dalších budoucích rodinných domů (dále též „RD“), umístěných na pozemcích p. č. 390/1 (1 rodinný dům), p. č. 390/12 (1 
rodinný dům) a p. č. 390/10 (1 rodinný dům) vše v k.ú. Rožnov p.R. stavbu nové veřejné technické infrastruktury na a v 
pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice, vodovodního řadu DN 100 v délce 114,50 m. 
 
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury bylo: 
- stavební povolení sp.zn.  MěÚ/OŽP/30113/2016/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/34417/2016 ze dne 26.9.2016. 
 
Výše uvedení stavebníci jsou dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „prodloužení vodovodního řadu-venkovní vodovod“, 
  sp. zn. MěÚ/OŽP/05651/2018/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/09677/2018 ze dne 19.3.2018 



  výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 
vodovodního řadu z PE 100 DN 100, SDR 11 v délce 114,5 m na a v pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice ukončeného 1 ks 
podzemním hydrantem DN 80 
(dále jen „veřejná infrastruktura“). 
Předpokládané celkové rozpočtované náklady na stavbu byly 207.279 Kč včetně DPH.  
Předmětem výkupu je na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „Prodloužení vodovodního řadu Venkovní vodovod“ č. sml. 
123/2016/OSM ze dne 10.6.2016 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné infrastruktury výše uvedená stavba 
vodovodního řadu, kterou vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady. 
  
Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady (včetně nákladů za montáž odbočení a napojení prodloužení 
vodovodního řadu, rozbor vody a geodetické práce) za výše uvedenou stavbu 268.447,00 Kč vč. DPH. 
 
Znaleckým posudkem č. 041-2019 z 23.4.2019 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí stanovena 
obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 560.000,- Kč vč. DPH.  
Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města 
Rožnova p.R. dne 20.6.2017 usnesením č. 6/XIX ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší  stavebníkům vyplacení 60% z výsledné nejnižší 
ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě individuálními stavebníky a při splnění podmínek dle bodu 5.2 písm. a) (40%), 
písm. b) (10%) a písm. c) (10% - zpracovaná územní studie lokality Balkán) Pravidel, což v tomto případě činí 161.068,00 Kč 
vč. DPH. 
 
Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné infrastruktury nepřesahující 200.000,- Kč vyplatit jednorázově. Na základě 
žádosti stavebníka ze dne 4.6.2019 navrhl odbor správy majetku částku za odkup vodovodního řadu vyplatit jednorázově do 
30.6.2019.   
 
Dle bodu 5.3 Pravidel má jednorázová platba proběhnout až následující rok do 30.6. po uzavření smlouvy o koupi staveb 
veřejné technické infrastruktury. Na základě stavebníky dodaných dokladů a příloh pro výkup veřejné infrastruktury na podzim 
roku 2018 byla částka za výkup veřejné infrastruktury naplánována a začleněna do rozpočtu na rok 2019. Před uzavřením 
smlouvy o výkupu veřejné infrastruktury musely být ještě dořešeny majetkoprávní vztahy k vybudované veřejné infrastruktuře, 
tj. zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov p.R. jako vlastníka převáděné veřejné infrastruktury, k pozemku p.č. 
837/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad.  
Zápis smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatného (platili stavebníci) č. 310/2018/OSM (č.2010C18/62) ze dne 14.1.2019, 
právní účinky zápisu ke dni 16.1.2019, byl proveden dne 7.2.2019 pod sp. zn. V-220/2019-836, ve prospěch oprávněného z 
věcného břemene města Rožnov pod Radhoštěm na ty části převáděné veřejné infrastruktury – vodovodu, které jsou umístěny 
v pozemcích jiných povinných z věcného břemene dle smlouvy č. 310/2018/OSM. Z tohoto důvodu mohla být smlouva o 
výkupu veřejné infrastruktury uzavřena až po zřízení věcného břemene a protože byla částka za odkup veřejné infrastruktury 
zahrnuta do rozpočtu na rok 2019 je možné tuto částku vyplatit k 30.6.2019 a není nutné ji odkládat o jeden rok po uzavření 
smlouvy. 
 
- výpočet kupní ceny 
 

 
Fakturovaná částka 
(s DPH) 

Znalecký posudek (cena 
obvyklá s DPH) 

Vodovodní řad       230.000,00 Kč           560.000,00 Kč     

Geodetické práce-
zaměření, montážní 
práce a rozbor vody 

         38.447,00 Kč              --------- 

   

CELKEM s DPH     268.447,00 Kč             560.000,00 Kč       

 

60% z 268.447,00 Kč …………….  161.068,20 Kč……..  161.068,- Kč (po zaokrouhlení na celé koruny) 

 
Jednorázová výplata do 30.6.2019 ……………….. 161.068,- Kč 
 
Rada města na svém 20 zasedání dne 7. 6. 2019, č. usnesení 481/20, projednala nabytí stavby veřejné technické infrastruktury 
a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické infrastruktury-vodovodu, 
včetně uzavření příslušné smlouvy. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl stanoven na 60% z celkových nákladů 
dle platných Pravidel. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 

 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o koupi staveb č. 179/2019/OSM 
P2 - Plánovací smlouva č. 123/2016/OSM z 10.6.2016 
P3 - Znalecký posudek č.041-2019 z 23.4.2019 
P4 - Kolaudační souhlas č.j. MěÚ-RpR/09677/2018 z 19.3.2018 – vodovod 

 
Diskuse: 
Mgr. Drápal – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmu 
 
 
Hlasování o usnesení č.  17/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  koupi stavby veřejné technické infrastruktury, 
vodovodního řadu v délce 114,50 m uloženého v pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice do vlastnictví města, 
od vlastníků manželů D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 161.068,- Kč včetně DPH a 
uzavření smlouvy č. 179/2019/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky manžely D.  Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 17/V: 

Pro:           17         Proti:              0     Zdržel se:        3   Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 
Pozn. Ing. Kučera - příchod 

 

7.13 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické a dopravní infrastruktury 
„Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ v k.ú. Rožnov p.R. (vodovod, 
splašková kanalizace) od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm., předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Mgr. Stavebníci manželé H., oba bytem Praha 4 vybudovali v lokalitě Rybníčky, Pod Kozincem v k.ú. Rožnov p.R. pro možnost 
napojení budoucích rodinných domů (dále též „RD“), umístěných na pozemcích  parc. č. 1383/2 a parc. č. 1384/11 (RD č.1), 
parc.č. 1383/28 a parc.č. 1384/12 (RD č.2), parc. č. 1369/1 a parc. č. 1371/1 (RD č.3), parc. č. 1383/22, parc. č. 1383/23, parc. 
č. 1371/2 a parc. č. 1381/1 (RD č.4), parc. č. 1371/17, parc. č. 1378/6 a parc. č. 1379 (RD č.5), parc. č. 1386/2 (RD č. 6 –
rezerva) stavbu nové veřejné dopravní a technické infrastruktury, tj. vodovodní řad DN 80 v délce 167,5 m a splaškovou 
kanalizaci z PVC DN 250 v délce 19,82 m (šachta Š5-Š7) a DN 300 v délce 164,86 m 
(šachta Š0-Š5) a to včetně vedení komunikace ke všem shora uvedeným budoucím RD v k.ú. Rožnov p.R.  
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury bylo: 
- stavební povolení sp.zn. MěÚ/OŽP/44923/2016/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/13029/2017 ze dne 7.4.2017 a rozhodnutí o 
změně stavby před dokončením sp.zn. MěÚ/OŽP/28672/2017/VH/Šu-231/2, 
č.j. MěÚ-RpR/36419/2017 ze dne 16.10.2017.  
Výše uvedení stavebníci jsou dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod  
  Kozincem“, sp. zn. MěÚ/OŽP/42273/2017/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/44921/2017 ze dne 19.12.2017 
  výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 
1) vodovodního řadu z PE 100 SDR 11 DN 80 mm v délce 167,5 m na a v pozemcích p.č. 1388/43,     p.č. 1376/3, p.č. 
1371/13, p.č. 1371/15, p.č. 1383/20, p.č. 1383/24, p.č. 1383/25, p.č. 1383/29               a p.č. 1383/26 vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ukončeného 1 ks podzemním hydrantem DN 80 
2) splaškové kanalizace z PVC 
a) DN 250 (Š5-Š7) v délce 19,82 m na a v pozemcích p.č. 1383/25, p.č. 1383/29 a p.č. 1383/26  
b) DN 300 (Š0-Š5) v délce 164,86 m na a v pozemcích p.č. 1367/5, p.č. 1388/43, p.č. 1376/3,         p.č. 1371/13, p.č. 
1371/15, p.č. 1371/16, p.č. 1383/20, p.č. 1383/24 a p.č. 1383/25 
včetně 3 ks revizních kanalizačních šachet DN 425 (Š2,Š4 a Š7) a 4 ks revizních kanalizačních šachet DN 600 (Š1,Š3,Š5 a 
Š6), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
      (dále jen „veřejná infrastruktura“). 
Předpokládané celkové rozpočtované náklady na stavbu byly 1.737.802 Kč včetně DPH  



(vodovod – 417.208,- Kč, splašková kanalizace – 1.320.594,- Kč).  
 
Předmětem výkupu jsou na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod 
Kozincem“ (č. sml. 347/2015/OSM) ze dne 21.12.2015 ve znění dodatku č. 1 k této plánovací smlouvě (č. sml. 
347/2015/OSM/1) ze dne 15.9.2017 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
podané dne 5.6.2018 výše uvedená stavba vodovodního řadu a splaškové kanalizace, kterou vybudovali výše uvedení 
stavebníci na své náklady. 
 
Dle předložených dokladů a dle smlouvy o dílo č. 2/2017 mezi stavebníky (objednateli) a zhotovitelem Richard Machula s.r.o., 
Vidče 369, IČO: 29397197 činily celkové fakturované náklady (včetně nákladů za geodetické práce) za výše uvedenou stavbu 
1.058.145,20 Kč vč. DPH (ze smlouvy o dílo 1.041.795,20 Kč s DPH a za geodetické práce 16.350,- Kč s DPH). 
Znaleckým posudkem č. 043-2019 z 26.4.2019 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí stanovena 
obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 1.790.000,- Kč vč. DPH.  
  
Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města 
Rožnova p.R. dne 20.6.2017 usnesením č. 6/XIX ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší  stavebníkům vyplacení 50% z výsledné nejnižší 
ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě individuálními stavebníky a při splnění podmínek dle bodu 5.2 písm. a) (40%) 
a písm. b) (10%) Pravidel, což v tomto případě činí 529.072,50 Kč vč. DPH. Částka je splatná v pěti stejných ročních splátkách, 
kde 1. splátka je do 30.6.2019 a následující splátky jsou vždy do 30.6. každého roku.   
 
Dle bodu 5.3 Pravidel má první splátka odkupní ceny proběhnout až následující rok do 30.6. po uzavření smlouvy o koupi 
staveb veřejné technické infrastruktury. Na základě stavebníky dodaných dokladů a příloh pro výkup veřejné infrastruktury na 
podzim roku 2018 byla částka první splátky za výkup veřejné infrastruktury naplánována a začleněna do rozpočtu na rok 2019. 
Před uzavřením smlouvy o výkupu veřejné infrastruktury musely být ještě dořešeny majetkoprávní vztahy k vybudované 
veřejné infrastruktuře, tj. zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov p.R. jako vlastníka nabývané veřejné 
infrastruktury, k pozemkům stavebníků a jiných povinných v k. ú. Rožnov p.R.  
Byl proveden zápis těchto smluv o zřízení věcného břemene – bezúplatné: 
- č. 37/2019/OSM ze dne 26.4.2019, právní účinky zápisu ke dni 6.5.2019, zápis proveden dne 28.5.2019 
   pod sp. zn. V-2037/2019-836, 
- č. 39/2019/OSM ze dne 3.5.2019, právní účinky zápisu ke dni 6.5.2019, zápis proveden dne 28.5.2019 
  pod sp. zn. V-2033/2019-836, 
- č. 68/2019/OSM ze dne 30.4.2019, právní účinky zápisu ke dni 6.5.2019, zápis proveden dne 29.5.2019 
  pod sp. zn. V-2035/2019-836, 
ve prospěch oprávněného z věcného břemene města Rožnov pod Radhoštěm na ty části převáděné veřejné infrastruktury – 
vodovodu a splaškové kanalizace, které jsou umístěny v pozemcích stavebníků a jiných povinných z věcného břemene dle 
smlouvy č. 37/2019/OSM, č. 39/2019/OSM a č. 68/2019/OSM. 
Z tohoto důvodu mohla být smlouva o výkupu veřejné infrastruktury uzavřena až po zřízení věcných břemen a protože byla 
částka za první splátku odkupní ceny veřejné infrastruktury zahrnuta do rozpočtu na rok 2019 je možné tuto částku vyplatit k 
30.6.2019 a není nutné ji odkládat o jeden rok po uzavření smlouvy. 
 
 
- výpočet kupní ceny 

 
Fakturovaná částka 
(s DPH) 

Znalecký posudek (cena 
obvyklá s DPH) 

Vodovodní řad       364.628,32 Kč           640.923,20 Kč     

Splašková kanalizace + 
7ks revizních šachet 

      677.166,88 Kč        1.151.293,20 Kč     

Geodetické práce-
zaměření 

         16.350,- Kč              --------- 

   

CELKEM s DPH     1.058.145,20 Kč          1.792.216,40 Kč       

CELKEM s DPH           
(po zaokrouhlení) 

    1.058.145,- Kč            1.790.000,- Kč 

 
50% z 1.058.145,00 Kč …………….  529.072,50 Kč 
 
Roční splátka do 30.6.po dobu 5 let, t.j od 2019-2023  ……………….. 105.814,50 Kč  



 
Pozn.: Určení částky za vodovod a splaškovou kanalizaci z celkově fakturované částky dle smlouvy o dílo  
           bylo určeno poměrem ceny obvyklé určené znaleckým posudkem pro vodovod a splaškovou kanalizaci 
           tj. 35:65 (vodovod : kanalizace). 
 
Rada města na svém 20 zasedání dne 7. 6. 2019, č. usnesení 482/20, projednala nabytí stavby veřejné technické 
infrastruktury a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické infrastruktury-
vodovodu a splaškové kanalizace, včetně uzavření příslušné smlouvy. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl 
stanoven na 50% z celkových nákladů dle platných Pravidel. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k 
projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o koupi staveb č. 180/2019/OSM 
P2 - Plánovací smlouva č. 347/2015/OSM z 21.12.2015 
P3 - Dodatek č.1 (ag. č. 347/2015/OSM/1) z 15.9.2017 k plánovací smlouvě č. 347/2015/OSM z 21.12.2015 
P4 - Znalecký posudek č.043-2019 z 26.4.2019 
P5 - Kolaudační souhlas č.j. MěÚ-RpR/44921/2017 z 19.12.2017 – vodovod a splašková kanalizace 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 18/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, 
vodovodního řadu v délce 167,5m a splaškové kanalizace v délce 184,9m uložených v pozemcích v k.ú. 
Rožnov p.R. v lokalitě Rybníčky, Pod Kozincem do vlastnictví města, od vlastníků manželů H., oba bytem 
Praha 4, za cenu ve výši 529.072,50 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 180/2019/OSM o koupi staveb 
veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a stavebníky manžely H.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 18/V: 

Pro:              21      Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 

 

7.14 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení 
vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ od soukromých investorů 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Stavebníci: paní A.S. bytem  Valašské Meziříčí, pan P.S. bytem Valašské Meziříčí, pan M.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm, 
a pan V.Č., bytem Zubří, 
vybudovali z důvodu rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě označené v územním plánu města Rožnov 
p.R. jako „Tylovické Horečky 2 – BI 63“ a určené pro možnost výstavby dalších rodinných domů na pozemcích p. č. 1101/29 , 
p.č.1101/28 a p.č. 1101/25, vše v k.ú. Tylovice stavbu nové veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu DN 80 v délce 
54,94 m a splaškové kanalizace v délce 69,26 m uložených na a v pozemku p.č. 1142/5 ve vlastnictví města Rožnov p.R. v 
k.ú. Tylovice. 
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury bylo: 
- stavební povolení sp.zn.  MěÚ/OŽP/40151/2017/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/00878/2018 ze dne 8.1.2018. 
Výše uvedení stavebníci jsou dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „prodloužení vodovodu a kanalizace Tylovice“, 
  sp. zn. MěÚ/OŽP/29463/2018/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/32441/2018 ze dne 29.8.2018 
 
výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 
1) vodovodního řadu z PE 100 DN 80 mm v délce 54,94 m včetně 1 ks podzemního hydrantu 
2) splaškové kanalizace z PVC DN 250 mm v délce 69,26 m včetně 2 ks revizních kanalizačních šachet beton 1000 
mm  



vše na a v pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice (dále jen „veřejná infrastruktura“). 
Předpokládané celkové rozpočtované náklady na stavbu byly 453.629 Kč včetně DPH  
(vodovod – 161.414,- Kč, splašková kanalizace – 292.215,- Kč). 
 
Předmětem výkupu je na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „prodloužení vodovodu a kanalizace Tylovice“ č. sml. 
217/2017/OSM ze dne 18.7.2017 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné infrastruktury z 26.9.2018 výše uvedená 
stavba vodovodního řadu a splaškové kanalizace, kterou vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady.  
 
Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady (včetně nákladů na projektovou dokumentaci, poplatky za územní 
rozhodnutí a stavební povolení) za výše uvedenou stavbu 483.142 Kč vč. DPH. 
Znaleckým posudkem č. 042-2019 z 24.4.2019 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí stanovena 
obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 630.000,- Kč vč. DPH.  
Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města 
Rožnova p.R. dne 20.6.2017 usnesením č. 6/XIX ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší  stavebníkům vyplacení 50% z výsledné nejnižší 
ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě sdruženými individuálními stavebníky, což v tomto případě při splnění podmínek 
dle bodu 5.2 písm. a) Pravidel činí 241.571,- Kč vč. DPH. Částka je splatná v pěti stejných ročních splátkách, kde 1. splátka 
je do 30.6.2019 a následující splátky jsou vždy do 30.6. každého roku.   
 
Dle bodu 5.3 Pravidel má první splátka odkupní ceny proběhnout až následující rok do 30.6. po uzavření smlouvy o koupi 
staveb veřejné technické infrastruktury. Na základě stavebníky dodaných fakturačních dokladů a příloh pro výkup veřejné 
infrastruktury na podzim roku 2018 byla částka první splátky za výkup veřejné infrastruktury naplánována a začleněna do 
rozpočtu na rok 2019.  
Protože stavebníci ke konci roku 2018 a ze začátku r. 2019 měli na město ještě specifické požadavky týkající se nákladů a 
uvedení městské komunikace (MK 702c)  na pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice do původního stavu po uložení veřejné 
infrastruktury do této komunikace, mohla být smlouva o výkupu veřejné infrastruktury předložena do zastupitelstva města až 
po vyjasnění požadavku stavebníků. 
Jelikož byla částka za první splátku odkupní ceny veřejné infrastruktury zahrnuta do rozpočtu na rok 2019 je možné tuto částku 
vyplatit k 30.6.2019 a není nutné ji odkládat o jeden rok po uzavření smlouvy. 
 
- výpočet kupní ceny 

 
Fakturovaná částka 
(s DPH) 

Znalecký posudek (cena 
obvyklá s DPH) 

Vodovodní řad       153.418,32 Kč           212.810,20 Kč     

Splašková kanalizace + 
2ks revizních šachet 

      306.223,17 Kč           419.488,32 Kč     

PD+zaměření+poplatky 
za ÚR a st. povolení 

         23.500,- Kč              --------- 

   

CELKEM s DPH     483.141,49 Kč             632.298,52 Kč       

CELKEM s DPH           
(po zaokrouhlení) 

    483.142,- Kč              630.000,- Kč 

 

50% z 483.142,00 Kč …………….  241.571,00 Kč 
 
Roční splátka do 30.6.po dobu 5 let, t.j od 2019-2023  ……………….. 48.314,- Kč  
(poslední splátka k 30.6.2023 bude ve výši 48.315,- Kč). 
 
Rada města na svém 20 zasedání dne 7. 6. 2019, č. usnesení 482/20, projednala nabytí stavby veřejné technické infrastruktury 
a přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejné technické infrastruktury-vodovodu a 
splaškové kanalizace, včetně uzavření příslušné smlouvy. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl stanoven na 
50% z celkových nákladů dle platných Pravidel. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh 
usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o koupi staveb č. 181/2019/OSM  
P2 - Plánovací smlouva č. 217/2017/OSM z 18.7.2017 
P3 - Znalecký posudek č.042-2019 z 24.4.2019 



P4 - Kolaudační souhlas č.j. MěÚ-RpR/32441/2018 z 29.8.2018 – vodovod a splašková kanalizace 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  19/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, 
vodovodního řadu v délce 54,94m a splaškové kanalizace v délce 69,26m uložených v pozemku p.č. 1142/5 
v k.ú. Tylovice v lokalitě Tylovické Horečky 2, do vlastnictví města, od vlastníků: paní A.S., bytem Valašské 
Meziříčí, pan P.S., bytem Valašské Meziříčí, pan M. H., bytem Rožnov p.R. a pan V.Č. bytem Zubří, za cenu 
ve výši 241.571,- Kč včetně DPH a uzavření smlouvyč. 181/2019/OSM o koupi staveb veřejné technické 
infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 
Předsedajícím pro následující sekci je  Ing.Holiš 

 
7.15 Projednání a schválení bezúplatného převodu územních komunikací  včetně pozemků od 

ŘSZK do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm , předkladatelé Bc. Miroslav Kovář, Ing. Jan 
Kučera MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Na území města Rožnov pod Radhoštěm se nacházejí komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje, které neplní funkci krajských 
silničních tahů a v současné době mají spíše charakter místní komunikace. Tyto komunikace se nachází ve významných 
lokalitách a to :  
a) Na ulici Palackého silnice III/48611 - v celkové délce 1,226km v úseku od vyústění silníce I/35 včetně mostu ev. č. 
48611-1 do vyústění na ulice Lázeňská p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 ve vlastnictví Zlínského kraje. Silnice se nachází ve významné 
turisticky vytížené lokalitě v blízkosti Valašského muzea v přírodě. 
b) Na ulici Bezručova, Hradišťko, Dolní Paseky – silnice III/48612 - v celkové délce 1,619km v úseku od vyústění ze 
silnice I/35 po most u firmy Unipar p.č. 3613/3 ve vlastnictví České republiky a z větší části p.č. 3613/4 ve vlastnictví města.  
(Pokud se v tomto podání mluví o pozemcích, potom se jedná o pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm)  
Město Rožnov pod Radhoštěm prostřednictvím OSM požádalo o vyjádření ŘSZK k podmínkám převzetí/předání silnic do 
správy města Rožnov pod Radhoštěm. 
Důvodem převzetí je řešení dlouhodobé problematiky parkování na ulici Palackého v době konání kulturních a společenských 
akcí pořádaných v areálu Valašského muzea v přírodě. 
Dále optimalizace oprav a údržby v obou lokalitách a řešení celkové koncepce cykloinfrastruktury na území města.   
Na uvedenou žádost zareagovala ŘSZK prostřednictvím Bc. Martina Marka odpovědí, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
podání.  
Nabytí výše uvedených silnic do majetku města je spojeno s nutnými náklady, které město po nabytí bude vynakládat na 
opravy a údržbu, ale zároveň i možnosti, jak dále zlepšovat podmínky pro další rozvoj města.    
Vzhledem ke skutečnosti, že přesné technické parametry převáděných komunikací a smluvní podmínky převodu včetně 
podrobné technické dokumentace k silnici III/48612 a silnici III/48611 nejsou ze strany Zlínského kraje doloženy.  
Je navrženo, aby starosta města dále jednal o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu a výsledek jednání 
předložil zastupitelstvu města, které je oprávněno rozhodnout o rozsahu a podmínkách bezúplatného převodu.   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – e-mail -  ze dne 12.4.2019 od Bc. Martina Marka - vedoucího  oddělení majetkové správy 
 
 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš –  dodává, že most by měl být zprovozněn v avizovaném a předem dohodnutém termínu. Nyní 
navrhujeme dále vyjednávat podmínky pro nabytí místní komunikace do majetku města. 



p. Koryčanský – je rád že se dodrží   lhůta otevření průjezdnosti mostu od 1. 7. 2019.  Věří, že pokud most bude 
převeden do vlastnictví města bude sloužit dlouhou dobu.  
p. Jelínek – kvituje také  otevření mostu, upozorňuje, však na špatný technický stav  ul. Hradištko. Navrhuje, že 
by byl vhodný přechod pro chodce u obchodu, bylo by dobré, kdyby v tomto směru vyvolali zástupci vedení 
jednání s krajem. PODNĚT  
Mg. Kosová – s krajem je jednáno že by opravil komunikaci v délce 6 m  
p. Koryčanský – je rád, že jsme se posunuli a budeme se podílet na opravách s krajem věří, že v letošním roce 
dojde k realizaci 
Mgr. Kosová – tlak na kraj je intenzivní s termínovými lhůtami to už tak jednoduché není 
Ing. Střálková – upozorňuje, že v době dopravní špičky je provoz na 1/35 plynulejší, pokud je přechod u 
knihovny řízen policisty. Navrhuje, zda by nebylo vhodné, aby tato křižovatka byla řízená.  
Mgr. Kosová – budeme opravovat nábřeží Dukelských Hrdinů, návrh by se mohl přiřadit  k této akci 
Ing. Holiš – doplňuje, že Zlínský kraj bude v budoucnu omezovat finance na opravy silnic z důvodu chystaných a 
finančně náročných investičních akcí jako je např. rekonstrukce krajské nemocnice . Budeme však nadále na kraj 
apelovat.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 20 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1) 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 bode 1 a 2 tohoto usnesení a termínu bezúplatného převodu, 
dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/V: 

Pro:               21     Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 

 

 

 

 

 

8.1 Zvolení dalších členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřídilo v souladu § 117 odst. 1 zákona o obcích usnesením č. 19/II ze dne 11. 
12. 2018 Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. S účinností od 12. 12. 2018 byli do funkce předsedy 
resp. členů výboru zvoleni: 

• Členové Rady města Rožnov pod Radhoštěm – celkem 7 osob: 

1. Ing. Radim Holiš - člen 

2. Ing. Jan Kučera, MSc. - předseda 

3. Mgr. Kristýna Kosová - člen 

4. Ing. Lenka Střálková - člen 



5. Ing. Jiří Pavlica - člen 

6. Mgr. Martin Drápal - člen 

7. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.- člen  

• Jeden zástupce delegovaný Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL, ODS a uskupením Nezávislí a Soukromníci – 
celkem 4 osoby: 

8. Ing. Radúz Mácha (Nezávislí a Soukromníci) - člen 

9. Alois Vychodil (Občanská demokratická strana) - člen 

10. Libor Adámek (Česká pirátská strana) - člen 

11. Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL) – člen 

• Předsedové komisí – sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytové a Rady seniorů 

12. Petr Jelínek (předseda Komise sociální) - člen 

13. Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (předseda Komise kulturní) - člen 

14. Mgr. Miloslav Janošek (předseda Komise sportovní) - člen 

15. Mgr. Aneta Valasová (předsedkyně Komise životního prostředí) - člen 

16. Ing. arch. Karel Janča (předseda Komise stavební) - člen 

17. Mgr. Libuše Rousová (předsedkyně Komise bytové)- člen 

18. Mgr. Jitka Valentová (předsedkyně komise „Rada Seniorů“) - člen 

 

Usnesením č. 9/III dne 19. 2. 2019 byli s účinností od 20. 2. 2019 jako další členové strategického výbory zvoleni  

 19. Miroslav Macek (předseda Komise energetické) 

 20.  Alena Trčková (předsedkyně Komise „Zdravého města a MA 21“ 

V tuto chvíle je tedy nutné zvolit do Strategického výboru ještě zástupce z oblasti školství (původně se počítalo s předsedou 
Komise pro školství, ta však nebyla na základě usnesení rady města č. 159/8 ze dne 18. 1. 2019 zřízena), z oblasti cestovního 
ruchu a z oblasti místní ekonomiky. 

 
Vedení města navrhuje zvolit: 
 
za oblast místní ekonomiky pana Ing. Jana Měrku, trvalým bytem Vidče; předseda představenstva společnosti REMAK, 
a.s. 
 
za oblast cestovního ruchu pana Ing. Jindřicha Ondruše, trvalým pobytem Nový Hrozenkov, ředitel Národního muzea 
v přírodě (VMP v Rožnově pod Radhoštěm) 
 
za oblast školství paní Ing. Martinu Novosádovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm; hlavní manažerka projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 

 
Diskuse: 
RNDr. Melcher –  představitel sdružení průmyslového areálu se stává členem skupiny pro město.  Komise 
průmyslového areálu  vygenerovala jisté závěry a  je důležité, aby město vnímalo jejich připomínky jako jedny 
z priorit města.  
 
 
 



Hlasování o usnesení č.  21/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 19. 6. 2019 do funkce členů Strategického 
výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy pana Ing. Jana Měrku, Ing. 
Jindřicha Ondruše a paní Ing. Martinu Novosádovou. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 21/V: 

Pro:          21          Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 

 
8.2 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. 

Radim Holiš 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo ve vyhlášených termínech tři návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm 
(dále jen „cena města“) včetně zdůvodnění.  
 
Navrhovanými na udělení ceny města jsou:  
Mgr. Marie Grygarová, (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) 
PhDr. Jiří Langer, CSc., (viz příloha č. 2 důvodové zprávy) 
Vladislav Chmelař, (viz příloha č. 3 důvodové zprávy) 
 
V souladu s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm (článek III.) provedl odbor 
kanceláře starosty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm kontrolu formální správnosti návrhu s konstatováním, že návrhy odpovídají 
platným Pravidlům. Dále jednotlivé návrhy v souladu s Pravidly projednala Pracovní skupina pro hodnocení návrhů na udělení 
čestného občanství a cen města, která: 
- diskutovala o jednotlivých návrzích 
- diskutovala o počtu osobností, které by měly být oceněny 
- diskutovala o jednotlivých kandidátech 
 
Pracovní skupina následně jednomyslně schválila následující usnesení (závěry): 
USNESENÍ č. 1: 
Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města pro rok 2019 panu Vladislavu Chmelařovi. V případě, že 
se ZM rozhodne udělit dvě ocenění, pak pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města pro rok 2019 
také Jiřímu Langerovi. 
 
USNESENÍ č. 2: 
Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města aktivně pracovat s materiály (medailonky a dalšími) již oceněných osobností 
s tím, že se jejich využití jeví jako obzvláště vhodné například formou veřejných panelů, zapojení do výukových a osvětových 
aktivit případně při realizaci přehledové publikace (například v desetiletých cyklech). 
 
USNESENÍ č. 3: 
Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města zadat zpracování právní analýzy postupu v případě udělování ceny města 
in memoriam. 
 
Podrobnosti k jednání pracovní skupiny jsou uvedeny v zápise z jednání pracovní skupiny (viz příloha č. 4 důvodové zprávy).  
 
Návrhy na udělení ceny města včetně doporučení Pracovní skupiny byly projednány Radou města Rožnov p.R. dne 24. 5. 
2019. Rada města následně přijala usnesení č. 449/19, kterým doporučila zastupitelstvu města udělit jednu cenu města, 
a to panu Vladislavu Chmelařovi.   
 
Konečné rozhodnutí o udělení ceny města je v souladu s Pravidly i se zákonnou úpravou v kompetenci zastupitelstva města. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov p. R. pro paní Marii Grygarovou 
P2-  Návrh na udělení Ceny města Rožnov p. R. pro pana Jiřího Langera 
P3 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov p. R. pro pana Vladislava Chmelaře 



P4 - zápis z jednání Pracovní skupiny pro hodnocení návrhů na udělení čestného občanství a cen města ze dne 
23.4.2019 
 

 
Diskuse: 
Mgr. Janíková –  dodává, že dojte k aktualizaci pravidel udělení ceny města na základě vzneseného  doporučení 
pro udělení ceny in memoriam 
Mgr. Kosová – nyní řešíme,  aby jmenované osobnosti byly shrnuty a byl vyčleněn prostor pro jejich vystavení.  
Ing. Mácha – cení si všech návrhů. Přiklání se však k ocenění pana Chmelaře, který po rozdělení Tesly  udělal 
mnoho pro rozvoj průmyslového areálu a zachování pracovních příležitostí ve městě.  
Ing. Holiš – za členy rady města děkuje na nominace, každý z nominovaných je osobností a každý z nich 
přispívá svým způsobem k věhlasu či rozvoji města. Rada města doporučila k ocenění jednoho nominovaného 
v souladu s doporučením komise. Dodává, že město doposud nemá vlastní místo, kde by byla připomenuta 
historie města a jeho významní rodáci či občané.   
Mgr. Drápala – zakládání městského muzea je stará věc, vykrystalizovaly se však služby knihovny, která je 
plnohodnotnou institucí díky aktivitám které dělá.  
 
Hlasování o usnesení č.  22/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedené v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy a uděluje Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro 
rok 2019 panu Vladislavu Chmelařovi, trvalým Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Hlasování o usnesení č. 22/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 
Pozn. p. Koryčanský – odchod 
 

8.3 Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný, předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. 
Kristýna Kosová 

Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo dne 3. 4. 2019 návrh pana Jiřího Študenta, Jaroňkova 1749, Rožnov pod Radhoštěm 
a pana Ing. arch. Karla Janči, Žerotínská 2655 Rožnov pod Radhoštěm na změnu názvu ulice nazývané jako Hřbitovní 
v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Za vodou na ulici Mária Kotrby.  
Z návrhu vyplývá, že profesor akademický sochař Marius Kotrba byl významnou uměleckou osobností, jehož tvorba je 
zastoupena v řadě veřejných i soukromých sbírek. Umělec nedaleko od předmětné ulice bydlel a tvořil a prostoru před budovou 
Brillovky směrem k této ulici také dominuje socha, jejíž je autorem. Přejmenování ulice je navrhováno i v souvislosti s jeho 
výročím, kdy by se v září letošního roku dožil 60 let.  
S pojmenováním ulice po panu Mariu Kotrbovi souhlasí paní Libuše Kotrbová, vdova po zesnulém (souhlas je součástí návrhu 
na změnu názvu ulice). 
Podle dat z RUIAN nemá navrhovaná ulice v současné době oficiální název, historicky je zaužíván název ulice Hřbitovní.  
K této ulici přiléhají nyní tato adresní místa:  
Adresní místo Bezručova 208 – jedná se neobydlené adresní místo (restaurace Brasserie Avion, provozuje společnost 
NEOVIT s.r.o.) 
Adresní místo Pletařská 226 – jedná se o neobydlené adresní místo sloužící k podnikání (fyzická osoba podnikající) 
Adresní místo Pletařská 210 – obydlené adresní místo – jsou zde nahlášeny 4 osoby a je zde provozována veterinární praxe. 
 
Pojmenování ulice Ke Stárkám 
V souvislosti s výstavbou bytových domů v lokalitě Písečný je navrhováno pojmenovat stávající dosud nepojmenovanou 
komunikaci vedoucí od ulice Kulturní směrem k usedlosti č. p. Láz 214. 
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 o 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 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 
 
V případě nového pojmenování ulice by bylo třeba změnit i adresní místa k ulici přiléhající. Nezbytnost změny adresních míst 
v případě pojmenování ulice po Mariu Kotrbovi byla konzultována s vedoucí odboru výstavby a územního plánování. Ke změně 
adresních míst dochází v případě, kdy je pojmenovávána ulice, z níž se k nemovitosti, která je adresním místem, vchází. 
V případě restaurace Brasserie Avion ke změně adresního místa nedojde, neboť toto adresní místo mělo historicky vchod 
z ulice Bezručova. V případě adresních míst Pletařská 226 a 210 dojde ke změně názvu adresním místa, neboť přístup k těmto 
adresním místům je od počátku z ulice nazývané jako Hřbitovní.  
 
Ve vztahu ke třetím subjektům to znamená následující:  
1. Fyzické osoby nahlášené k trvalému pobytu na měněném adresním místě 
- vznikne jim povinnost vyřídit si nový občanský průkaz z důvodu změny v něm zapisovaných údajů a to do 15 dnů od změny 
zapisovaných údajů (tj. od okamžiku kdy bude nově pojmenovaná ulice zapsána do RUIAN) a následně nahlásit změnu všem 
subjektům, které nemají přístup do základních registru nebo vůči kterým mají stanovenou oznamovací povinnost 
(zaměstnavatel, zdravotní pojišťovny banky, dodavatelé energií, pojišťovny, operátoři apod..) 
- vyřízení občanského průkazu z důvodu změny adresního místa je osvobozeno od správního poplatku 
2. Fyzické osoby podnikající na měněném adresním místě 
- fyzické osoby podnikající na měněném adresním místě nemusí změnu adresy sídla živnostenskému úřadu ohlašovat, 
živnostenský úřad ji provede na základě informace ze základních registrů. Je třeba však ohlásit změnu adresy jiným subjektům 
(OSSZ, zdravotní pojišťovny, banky apod., v případě veterinární praxe také registrujícímu orgánu) 
3. Právnické osoby mající sídlo společnosti na měněném adresním místě  
 - na dotčených ulicích nemá sídlo žádná právnická osoba 
 
Pojmenování ulic nabude účinnosti okamžikem jejich zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
(RUIAN). 
 
Rada města na své schůzi dne 7. 6. 2019 projednala nové názvy ulic a doporučuje zastupitelstvu navrhované názvy ulic 
schválit. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - zákres ulice v lokalitě Za vodou označované jako ulice Hřbitovní 
P2 -  návrh na změnu názvu ulice 
P3 -  zákres ulice v lokalitě Písečný 
 

 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Kosová – komise se přiklání k jedno jmennému  názvu trzn. 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. 
 
 
Následuje 5 minutová přestávka 
 
Hlasování o částečném stažení navrženého usnesení č. 23/V.   
Zastupitelstvo města souhlasí s částečným stažením bodu č. 8.3. s názvem Pojmenování ulic a to v rozsahu 
pojmenování ulice Ke Stárkám. 
 

Hlasování o částečném stažení bodu č. /V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 
 
Hlasování o usnesení č. 24 /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
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. 
 
 

Hlasování o částečném stažení bodu č. 24/V: 

Pro:           18        Proti:              0     Zdržel se:        1   Nehlasoval:         2 

   
   Usnesení přijato 
 
 
 
 
 
Předsedajícím pro následující sekci je Ing. Kučera 
 

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

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 24. 5. 2019 rada města projednala celkem šest žádostí s požadavkem vyšším než 50 tis. a přijala k nim následující 
doporučení pro zastupitelstvo 
 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - přehled žádostí 
P2 – vzorová smlouva – 323/2018/OSK 
P3 – jednotlivé žádosti 
P4 – vyjádření OKS k žádosti Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a žádosti Spolek Foodfest 

 
Diskuse: 
Bc. Blinková  – táže se,  zda je běžné požádat o individuální dotaci, která se týká dvou akci  jednoho klubu? 
Dále osobně nepodpoří dotaci pro Destinační společnost Valašsko, z jejíž činností nesouhlasí z důvodu 
neefektivnosti.  
Ing. Vrážel – žádosti posuzovala komise sportovní a přihlížela na důvody,  kdy žadatel nestihl podat  žádosti 
v termínu. Komise si vyžádala stanovisko. Původně florbalový klub  z důvodu náročnosti nechtěl turnaj pořádat, 
ale na podnět účastníků nakonec turnaj konají 
Mgr. Drápal  – vysvětluje, že  v klasických dotačních titulech nebyla ani jedna žádost florbalového klubu.  Tato 
žádost byla podána po termínu, Mezinárodní florbalový camp se neměl pořádat, vše se doladilo s až během 
května.  Žádost o dotaci je celkově nižší než v loňském roce, přestože jde o větší a organizačně náročnější akci. 
Částka také nedosahuje na výši finančních prostředků, které byly klubem čerpány v minulých letech.  
Ing. Holiš  – vysvětluje funkci Destinační společnosti Valašsko. Společnost zaštituje 4 největší mikroregiony 
v okrese, které tak mají jednotné vedení v rámci  cestovního ruchu. Tímto způsobem fungují i ostatní regiony. 
Chceme tak mít přehled, co se v jednotlivých regionech děje. Města Rožnov, Val. Meziříčí a Vsetín byla 
iniciátorem vzniku Destinační společnosti Valašsko. V rámci toho vznikl propagační materiál,  kde je Rožnov 
uveden  na  1. místě. Proaktivita pro místní i návštěvníky, jsou vyhlášeny různé akce do kterých se začínají 
zapojovat i větší resorty. Společně vložené  finance do velkého projektu jsou prospěšné pro celý region. Rada 
města iniciativu podporuje. 
Bc. Blinková – namítá, že tuto funkci měla Centrála cestovního ruchu v rámci Zlínského kraje, která 
prezentovala také Slovácko.  To že je založena další společnost není dobře. 
Ing. Kučera – doplňuje, že koncept vyšel z Ministerstva  pro místní rozvoj  
Ing. Holiš  – dodává, že valná hromada mikroregionu  Vsetínsko  schválila dopis na kraj že Centrála CR neplní 
své úkoly tak jak by měla.  
RNDr. Melcher – v cestovním ruchu se také v minulosti angažoval. Centrála CR svolávala porady hotelů a 
cestovních kanceláří.  Program byl z hlediska všech zúčastněných v  označen jako neprovázaný a nepromyšlený. 
Nesouhlasí s názorem p. Blinkové, systém centrály CR nefungoval.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  25/V.  
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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 

id. 
č. 

subjekt název 
doporučení 

pro ZM 

1. 
Sdružení obcí 
Mikroregionu 
Vsetínsko   

Destinační společnost Valašsko v roce 2019          150 000     

4. Spolek Foodfest Garden Food Festival Rožnov pod Radhoštěm 2019          150 000     

8. Wallachia z.s. Pohádka Největší dar- návrh a pořízení kostýmů                    0       

14. 1. FBK Rožnov p. R. HORNET'S CUP           250 000     

15. 1. FBK Rožnov p. R. Mezinárodní florbalový kemp dětí          100 000     

18. Markéta Benková Lesní zvěřinec - komunitní zahrada 0       

 



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. 25/V: 

Pro:           15         Proti:              1     Zdržel se:        4   Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 

Hlasování o usnesení č.  26/V.  
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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, 
 

Hlasování o usnesení č. 26/V: 

Pro:        16            Proti:              0     Zdržel se:        4  Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 

 
Hlasování o usnesení č.  27/V.  
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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, 
 

Hlasování o usnesení č.27/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 

 
 
 
Hlasování o usnesení č.  28/V.  
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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, 
 

Hlasování o usnesení č. 28/V: 

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

   



   Usnesení přijato 
 

Hlasování o usnesení č.  29/V.  
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Wallachia z.s., Nerudova 635/29, 
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846 na projekt Pohádka Největší dar – návrh a pořízení kostýmů dle 
důvodové zprávy a jejich příloh 
 

Hlasování o usnesení č. 29/V: 

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

   
   Usnesení přijato 
 

Hlasování o usnesení č.  30/V.  
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace paní Markétě Benkové Rožnov pod 
Radhoštěm, na projekt Lesní zvěřinec – komunitní zahrada dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 

Hlasování o usnesení č. 30/V: 

Pro:             14       Proti:              0     Zdržel se:        6   Nehlasoval:         1 

   
   Usnesení přijato 
 

Pozn. p. Koryčanský – příchod 
 

10.1 Schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst 
a obcí (SEMMO), předkladatelé  Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Cieslar 

 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo nabídku stát se členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). 
SEMMO je spolkem sdružujícím města, obce a odborné subjekty se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití 
obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. SEMMO bylo založeno jako dobrovolný svazek obcí. V letošním roce se 
transformoval na spolek. Zakládajícími členy SEMMO jsou města Litoměřice, Brno a Hradec Králové. 
 
Základní údaje: 
název:  Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. 
adresa:  Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice 
IČO:  08177562 
Právní forma: Spolek  
 
Výhody členství v SEMMO: 
Možnost zapojit se do připomínkování podoby dotačních výzev a legislativy 
Nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energie a OZE 
Spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR 
Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti energetického managementu, energeticky úsporných opatření a souvisejících oblastech 
(mobilita, …) 
Účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných SEMMO  
Možnost zapojení do inovativních projektů a činností 
Budování partnerských vztahů mezi města a odbornými partnery 
 
Poplatky za členství v SEMMO: 
Členský poplatek v SEMMO je stanoven pro města od 10 000 do 50 000 obyvatel na 25 000 Kč/rok.  
 
Více informací o SEMMO a o členství je obsaženo v přílohách podání. 
 

Rada města na svém zasedání dne 18. 1. 2019 vyjádřila souhlas s členstvím v SEMMO a doporučuje jej schválit zastupitelstvu. 



Znění usnesení ze zasedání RM dne 18. 1. 2019: 

„Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit a souhlasit s předložením žádosti o členství v SEMMO“ 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace Sdružení energetických manažerů měst a obcí 
P2 – Žádost o členství 
P3 -  Stanovy zapsaného spolku SEMMO 
 P4 – výpis ze spolkového rejstříku 

 
Diskuse: 
Ing. Mácha–  táže se,  kolik má instituce členských organizací? 
Ing. Cieslar – má  3 zakládající organizace a to v Litoměřicích v Brně a v Hradci Králové.  
Ing. Mácha –poukazuje na to, že město není ve Svazu měst a obcí a navrhuje provést inventuru členství města 
ve kterých sdruženích a spolcích členem je a není a zároveň zhodnotit, které členství a jak je pro nás přínosným. 
PODNĚT 
Ing. Kučera – revizi členství jsme již provedli, odbor kanceláře starosty má tuto záležitost zrevidovánu, přehled 
zašleme všem zastupitelům. SEMO řadíme mezi průkopníky,  má zajištovat také  propojku na mezinárodní 
instituce. Pro nás je však výhodnější být prostředníkem.  
Ing. Holiš – z členství ve Svazu měst a obcí vystoupilo město Rožnov v minulosti. Je potřeba si uvědomit, že 
v republice je pouze 17 měst, která mají svého energetika a my jsme jedním z nich. .  
 
 
Hlasování o usnesení č.  31/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo možnost stát se členem Sdružení energetických 
manažerů měst a obcí, z. s.  se sídlem Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice, IČO 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, IČO 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.   
 
 

Hlasování o usnesení č. 31/V: 

Pro:          15          Proti:              1    Zdržel se:        2  Nehlasoval:         3 

   
   Usnesení přijato 
 

10.2 Kontrola realizace projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy v městě 
Rožnov pod Radhoštěm, předkladatel p. Alois Vychodil 

 
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm 
Zápis č. 1 o provedené kontrole 
 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schválilo Plán činnosti Kontrolního výboru  pro rok 2019,  dne  19.02.2019 pod  
bodem 19/III., na III. řádném zasedání   
 
Dle schváleného plánu kontrolní činnosti byl Kontrolní výbor pověřen úkolem: 
I. Kontrola realizace projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy v městě Rožnov pod Radhoštěm (  „ 
Efektivní úřad“ ) 
 
Obecným cílem projektu který byl od 02.01.2017 do 31.12.2018 realizován Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm je 
Efektivní veřejná správa a veřejné služby. Na splnění pěti klíčových aktivit získalo město Rožnov pod Radhoštěm dotaci ve 
výši 5,8 miliónů korun. Celkové náklady projektu činily 6,1 mil. korun. Financování bylo zajištěno z prostředků EU Operační 



program Zaměstnanosti ( 85 % uznatelných nákladů), ze  Státního rozpočtu ČR ( 10 %) a z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm (5%). 
 
Konkrétním cílem projektu je: - Zlepšení činnosti veřejné správy a zvýšení jeho výkonu 
                                                 - Optimalizace výkonu a kvality fungování Městského úřadu 
                                                 - Rozvoj profesního růstu zaměstnanců úřadu 
                                                 -Nastavení systémového řízení MěÚ, které bude odpovídat   
                                                   potřebám města 
                                
Kontrolní výbor zahájil kontrolu dne: 07.03.2019 a vyžádanými podklady se zabýval na svých jednáních dne  07.03.2019, 
21.03.2019, 10.04.2019, 17.04.2019.  
Kontrolní výbor ukončil kontrolu dne : 16.05.2019 
Na jednání Kontrolního výboru byli přizváni dne 10.04.2019 manažerka projektu Ing. Martina Novosadová a vedoucí odboru 
strategického rozvoje a projektů Mgr. Dagmar Šnajdarová a dne 17.04.2019 tajemník městského úřadu Ing. Roman Hep a 
personalistka městského úřadu Ing. Jana Bajerová. Přizvaní hosté se vyjádřili ke kladům a záporům realizovaného projektu. 
Kontrolu provedli všichni členové Kontrolního výboru. 
 
 
Co bylo kontrolováno a jaké nedostatky byly zjištěny: 
Cíle projektu: 
Hlavními cíli projektu bylo optimalizovat výkon a kvalitu fungování Městského úřadu, nastavení takového fungování úřadu, v 
rámci kterého dojde k přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů fungování 
města zavedením Místní agendy 21. Profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím zavedení kvalitních a funkčních 
nástrojů řízení lidských zdrojů a profesního rozvoje zaměstnanců úřadu. 
Klíčové aktivity projektu: 
Zavedení a aplikace vybrané moderní metody strategického řízení -MA21 
Strategie a strategické řízení městského úřadu 
Zefektivnění řízení lidských zdrojů 
 
Výstupy - indikátory: 
Směrnice proces kvality řízení 
Směrnice přijímání zaměstnanců 
Směrnice adaptační proces 
Směrnice koncepce vzdělávání 
Směrnice hodnocení zaměstnanců 
 
Výstupy – komunikace: 
Komunikační matice MěÚ 
Interpretace sonda komunikace 
Manuál interní komunikace MěÚ 
 
Další Výstupy: 
Řízené rozhovory – výsledky analýzy 
Analýza sociálního prostředí- výsledky analýzy 
Analýza popis pracovních činností 
Řízené rozhovory v oblasti procesů 
 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu 6 165 652,50 Kč 
Přímé náklady 4 932 522,00 Kč 
Nepřímé náklady 1 233 130,50 Kč 
 
Závěry provedené kontroly a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 
 
Členové Kontrolního výboru vyjádřili rozporuplný a většinově negativní názor na tzv. „Měkké projekty“, byť jsou převážně 
financovány z prostředků Evropské unie. Zejména proto, že není zajištěna následná implementace výstupů. Přesto však 
kontrolní výbor považuje analýzy a výstupy projektu za přínosné a to zejména v oblastech: 
 
- Odborných školení úředníků financovaných z mimorozpočtových zdrojů. 
- Realizaci aktivit MěÚ s veřejností. 
- Výsledků analýz nutných změn v oblasti personalistiky. 



- Výsledků nutných změn ve strategickém řízení městského úřadu. 
 
Z vyjádření poskytnutého kontrolnímu výboru místostarostou Ing. J. Kučerou a tajemníkem úřadu Mgr. R. Hepem vyplývá, že 
pro implementaci výstupů a doporučení projektu nejsou v organizaci MěÚ vytvořeny podmínky. Naskýtá se proto otázka, zda 
finanční prostředky a dvouletá, časově náročná práce na projektu, včetně pracovního času úředníků, byly vynaloženy účelně. 
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města považuje za velmi závažný závěr analýzy dokumentu 
„ Strategie a strategické řízení městského úřadu“. Zejména konstatování, že organizační struktura není dostatečně 
srozumitelná, nejsou jasné pravomoci a odpovědnosti. Není důsledně uplatňováno řízení prostřednictvím cílů. To se musí 
odrážet v efektivitě práce  a zbytečném navyšování časové náročnosti. 
 
Na základě zjištěných skutečností Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm doporučuje vedení města: 
 
Zajistit urychlení prací na zpracování doporučených směrnic vyplývajících z projektu. 
 
Bez zbytečného odkladu implementovat manuál interní komunikace, včetně komunikační matice s implementací do činnosti 
MěÚ. 
 
Prioritně zařadit implementaci výstupů a závěrů projektu do činnosti MěÚ tak, aby došlo k účelnému využití vynaložených 
finančních prostředků a práce, k naplnění závěrů projektu 
„Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ 
 
  Hlasování kontrolního výboru na jednání 16. 5. 2019 o znění zápisu č. 1. : 
 
pro   7     zdrželo se   0  proti    0  omluveni     2 
 
 
Alois Vychodil, předseda kontrolního výboru 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 16. 5. 2019 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  

 
Diskuse: 
Ing. Kučera – doporučení kontrolního výboru je v řešení, výstupy projektu již jsou implementovány.  
p. Vychodil -  město žádá o další měkký projekt na  profesionální a strategický výkon, zaměřený  na efektivnost 
veřejné správy. Jde o část předchozího projektu z něhož ještě výstupy nebyly implementovány. Druhým cílem 
projektu je vytvoření nového str. plánu města do r. 2030 toto může být přínosné pokud se vyhodnotí 
rozpracované studie a   o to žádal už v minulosti. Dává podnět na provedení revize nesplněných závěrů 
stávajícího  strategického plánu PODNĚT  
Ing. Kučera – navazující projekt jehož součástí bude tvorba aktuálního strategického plánu bude také analýzou 
předchozích strategických plánů.   
p. Koryčanský –nelíbí se mu částky za vynaložená školení pro zaměstnance, které jsou včetně ubytování a 
stravy. Nemá nic proti proškolování zaměstnanců, ale proč k tomu nemůže docházet na půdě úřadu? 
Ing. Kučera- poskytovatel dotace schvaluje i to že vzdělávání probíhá mimo úřad. Míra zatížení úředníků je 
vysoká a míra vynaložených prostředků za lektora není efektivní. Jde o standart.  
 
 
Hlasování o usnesení č.  31/V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm na základě zjištěných skutečností doporučuje vedení města: 
a) zajistit urychlení prací na zpracování doporučených směrnic vyplývajících z projektu. 
b) bez zbytečného odkladu implementovat manuál interní komunikace, včetně komunikační matice s 
implementací do činnosti MěÚ. 
c) prioritně zařadit implementaci výstupů a závěrů projektu do činnosti MěÚ tak, aby došlo k účelnému 
využití vynaložených finančních prostředků a práce, k naplnění závěrů projektu 
„Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“  
 



 

Hlasování o usnesení č. 31/V: 

Pro:         21           Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 
 
11.1  Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., předkladatel  Bc. 

Stanislav Zlámal 
Jednatel společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.(dále jen KBR), prezentoval zastupitelům zprávu týkající 
se provozu a hospodaření společnosti. Zde byla zahrnuta krátká historie společnosti, kdy 100% vlastníkem krytého 
bazénu je město a společnost KBR jej provozuje od r. 1994. Seznámil zastupitele se základním cílem společnosti 
s nabídkou služeb, které jsou v rámci budovy krytého bazénu poskytovány. Promítl graficky znázorněnou 
návštěvnost za posledních 5 let, včetně informace o struktuře návštěvníků. Seznámil zastupitele se základními 
údaji hospodaření společnosti – náklady, výnosy včetně grafického  porovnání s minulými lety. V rámci finanční 
oblasti informoval o záležitosti úvěru díky kterému došlo ke stavebním a technickým úpravám šaten, sociálního 
zařízení a vstupních turniketů.  Další informace se týkala provozu venkovního koupaliště, kde také došlo 
k dobudování a rekonstrukci bazénů a instalace nového oplocení. Další informace se týkala návštěvnosti a 
výsledku hospodaření této jednotky. Zprávu týkající se ekonomických záležitostí shrnul s tím, že ve společnosti byl 
proveden audit včetně zápisu s výsledkem, že účetní jednotka funguje bez závad.  
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace 

 
Diskuse: 
Ing. Mácha–  jde o instituci která udělala sekeru 1 mil. Co do budoucna? Z pohledu ekonomického jde o 
bezvýchodný stav. Táže se, co s tím? Nemůžeme se sejít další rok a říci že máme další ztrátu. 
p. Zlámal – vysvětluje, že ke ztrátě došlo při zajištění provozu turniketů, kde se vyskytly problémy.  To už se 
nestane, v roce  2019 by neměla být výrazná ztráta. Výše dotace  by se měla zachovat, částka je adekvátní 
Ing. Kučera – rada města  projednávala ztrátu, kterou způsobil přechod na jiné turnikety a  dala se očekávat. Co 
se společnosti týče, jde ve své podstatě spíše o příspěvkovou organizaci, kterou město z jedné poloviny dotuje. 
Navrhuje zhodnotit, zda stávající právní forma je efektivní.  
p. Martinek – kritizuje nové podlahy v šatnách, které nejsou protiskluzové.  
Bc. Blinková – loni byla vyšší návštěvnost předpokládá, že společnost bude muset přistoupit k opatřením, aby 
ztráta nebyla tak velká. Jednou možností bude přizpůsobení výše vstupného okolním bazénům. Zvýšení 
nájemného je také námětem, který stojí  k zamyšlení. Táže se, jak dlouho bude platit smlouva s provozovatelem 
Gibon parku? Nemá problém s navýšením provozní dotace, ale řešení je nutno najít.  
p. Zlámal – návrh úpravy  navýšení vstupného bude předložen radě města 28.6. Po prázdninách bude řešit 
úpravu cen nájmů. Musí však postupovat citlivě, nechce stávající nájemce ztratit. Smlouva s Gibon parkem je 
platná do roku 2024. Co se týče mzdových nákladů, zde uspořit nemůže, je problém získání odpovědných 
zaměstnanců.  Co se kachlí na podlahu týče, tyto nám byly doporučeny odborníkem.  
 
Zastupitelé dále vznáší dotazy a podněty,  které se týkají délky návštěvní doby, která je hodinová, nebo 
dvouhodinová. A do které se započítává také čas, který má návštěvník na vysušení se a převlečení. Což při 
návštěvě rodin s dětmi činí více jak 15 minut. Na tyto dotazy p. Zlámal odpovídá, že návštěvníkům je nabídnuto 
právě těch 15 minut k dobru.  
 
Mgr. Kosová – upozorňuje na stížnost na automat pro děti,  který je umístěn ve vestibulu budovy. 
p. Zlámal – vše je dle zákona, ale může se domluvit s nájemníkem o odstranění automatu 
Ing. Střálková – dává námět, kdy by se ve  stáncích na koupališti mohlo  omezit používání plastů, zde je možné 
inspirovat se zkušenostmi T klubu..  



Mgr. Drápal – informuje, že domluvil návštěvu bazénu v Uherském Hradišti, kde je možno načerpat inspiraci jak 
po stránkách provozu tak především finančního hospodaření. Tato příspěvková organizace ročně odvání do 
městského rozpočtu 6 mil. Kč.  
p. Koryčanský – na provoz bazénu je nutno finančně přispívat. Přiklání se na úpravu prostor pokladny, kdy 
pokladní nemají přehled o pohybu osob. Co se týče venkovního koupaliště, zde by výrazně pomohlo vyhřívání 
vody v bazénech, což by prodloužilo provoz venkovního bazénu. Dodává, že zvýšení vstupného je nutností. Dále 
vyslovuje přání, aby byla odstraněna ruina pod krytým bazénem, která je zde již roky.  
p. Zlámal –co se týče ohřevu vody o tom se již diskutuje dlouho, prozatím však nebyl vypsán dotační titul . Co se 
ruiny týče ta je zde  od r. 1994, původně měl být na místě  venkovní bazén. Pokud již nebudeme s výstavbou 
venkovního bazénu opravdu počítat, prostor upravíme.  
 
 

11.2  Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., předkladatel  Rostislav 
Polášek 

Jednatel společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., prezentoval zastupitelům shrnující informace o hospodaření 
společnosti, které je v současné době ovlivněno těmito negativními vlivy: napadení dřevin kůrovcem, václavkou 
obecnou a lámáním stromů, ke kterému došlo v zimnímu období. Zmínil se krátce o struktuře společnosti a 
zaměstnancích. Představil zastupitelům plán těžební činnosti na 10. let a informuje o průměrných cenách za 
zpeněžení dřeva, které klesají právě díky kůrovcové kalamitě a tím přetíženému trhu. Informuje o výsledku 
hospodaření společnosti za rok 2018 – náklady a výnosy. Informuje o pěstební činnosti a umělé i přirozené obnově 
porostu, kdy řešením úbytku dřevin je posílení druhové pestrosti lesa výsadbou jedle, dubu, buku a také 
plodnonosných dřevin. Za loňský rok společnosti obdržela 1.200 tis. Kč získaných formou dotačních titulů.  
Nemalou součástí  práce společnosti jsou také různé akce pořádané pro děti a celospolečenské aktivity.  
  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace 

 
Diskuse: 
Zastupitelé se kladně vyjadřují k činnosti společnosti a k tomu, jak společnost hospodaří i přes nepříznivé 
podmínky.  
 
Ing. Holiš  – dává slovo panu Konupkovi , předsedovi dozorčí rady, který byl minule nařčen ze střetu zájmu.  
p. Konupka – představuje se , v minulém období již byl členem městských lesů a prohlašuje že se společností 
není nijak ve střetu zájmů.  
p. Koryčanský – táže se, zda pan Konupka je členem organizace ČSOP Salamandr? Dále kvituje, že se pan 
Konupka dostavil a představil se. 
p. Konupka – je jednatelem zmíněné organizace, ale tato nevykonává žádnou činnost  pro městské lesy, ani 
mezi společnostmi nikdy nebyla žádná smlouva.  
Mgr. Kosová – o vzniku dozorčí rady rozhoduje rada města  která o členech má informace, ostatní členové ani 
předsedové dozorčích rad  se také nepřišli představit. Pokud zastupitelé mají  nějaký problém bylo by lepší se na 
něj zeptat odpovědných osob. Je ráda, že se záležitost vyjasnila,  ale není ráda za způsob, jakým se tak stalo. 
p. Koryčanský – navrhuje na příští zasedání přizvat další předsedy dozorčí rady  PODNĚT 
Ing Holiš  – podnět vnímáme. 
 
 

11.3 Informace o jednotném vizuálním stylu města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatelé  Ing. 
Martin Beníček, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Projekt jednotného vizuální stylu města Rožnov pod Radhoštěm vstoupil do plánování a realizace odboru kanceláře starosty 
(OKS) v březnu tohoto roku. Radě města byly podány informace o možném průběhu a procesních krocích ve dvou podáních 
(RM 22. 3. 2019 a RM 29. 4. 2019). Na počátku měsíce května byla spuštěna informační „kampaň“ k projektu hledání a 
nalezení městské identity spočívající v minisérii odborných přednášek (9. 5., 16. 5., 22. 5., 28. 5.) jak pro zaměstnance MěÚ, 



tak v odpoledních hodinách pro veřejnost, byl připraven a distribuován respondentní list k tématu (květnové SPEKTRUM 
ROŽNOVSKA), informace k projektu vyvěšeny na webových stránkách města, sociálních sítích, k dispozici v Turistickém 
informačním centru, vestibulu radnice,… 
Smyslem těchto aktivit, které budou uzavřeny workshopem 13. 6. 2019, bylo získat relevantní podněty a charakteristiky města 
(ve smyslu širším, obecném - pro městské prostředí, ale i užším - zejména pro oblast městského úřadu) pro zadání samotné 
veřejné dvoukolové soutěže s odbornou hodnotící porotou (3 externí hodnotitelé, 2 ze strany zadavatele). Tyto kritéria, 
definování soutěže samotné (včetně návrhu smlouvy) a další postup bude představen RM na jejím červencovém setkání 
(předpokládáme termín 12. 7. 2019). Soutěž samotná by měla být vyhlášena na konci měsíce srpna/začátku měsíce září a 
trvat do konce listopadu (pro obě kola). Na začátku měsíce prosince by měla být s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva 
o dílo.  
Předpokládáme převzetí díla v první polovině roku 2020 a jeho následnou implementaci do prostředí města i úřadu.  
 
Poznámky: 
- projekt vizuální identity není spojen s úpravami heraldického znaku města. Ten i nadále bude tvořit pevný symbol 
města a je spojen s nejvyššími, oficiálními událostmi 
- na základě doporučení profesionálů z oblasti grafického designu, i na základě již proběhlých soutěží s tématem 
městských identit je možnost využít metodických a odborných konzultací profesní organizace: Unie grafického designu 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková – navrhuje, aby se se zadáním veřejné  soutěže počkalo na zářiové zasedání zastupitelstva tak, 
aby zastupitelé mohli být předem informováni. Táže se, kolik respondentních listů se již vrátilo? 
Ing. Beníček – předpokládá, že asi 50 odpovědí se nám vrátí. Bude informovat 
Ing. Holiš  – dodává, že rada města  má v kompetenci vyhlásit soutěž, je možno utvořit pracovní skupinu a 
zastupitelé tak mohou být do úkolu vtaženi, pokud budou mít zájem.   
 

11.4 Informace - zpráva o činnosti odboru strategického rozvoje a projektů (strategické plánování, 
dotační projekty, energetik města, MA21, komunitní plánování), předkladatelé  Ing. Michal 
Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 
Důvodová zpráva: 
Odbor strategického rozvoje a projektů (dále jen OSRP) je aktuálně tvořen 14 pracovníky s celkovým úvazkem 12,3, kdy 7 
úvazků je z 95% hrazeno prostřednictvím realizovaných projektů. 
 
Obr. Struktura OSRP dle Organizačního řádu MěÚ ke dni 1. 6. 2019 



 
 
Tab. Pozice, úvazky a úspory 

 

 

 

analytik města

samostatný odborný referent

energetik města

energetik

komunitní plánování - prevence kriminality

samostatný odborný referent

strategické projekty, MA 21,

veřejná projednávání

samostatný odborný referent

Projekt "ReStrat" - do 31.12.2020 

Projekt "Efektivní úřad" - do 28.2.2021

manažer/koordinátor implementace strategie úřadu

projektový a finanční manažer

asistent projektu

odborný pracovník aktivit projektu

odborný pracovník pro oblast dopravy

samostatný odborný referent

samostatný odborný referent

samostatný odborný referent

projektový manažer

samostatný odborný referent

vedoucí oddělení

Odbor strategického rozvoje a projektů 

vedoucí odboru

oddělení projektů

Počet pracovníku 

zařazených na OSRP 

(k 1.6.2019)

Úvazek

celkem

Úvazek

MěÚ 

Úvazek

projekty
Pozice v rámci projektu

14 12,3 5,3 7,0
Úspora mzdových nákladů  

(superhrubá mzda) / měsíc = 288 600 Kč

8x na dobu neurčitou

6x na dobu určitou

Z této částky je hrazeno 95 % z projektů, tj. 274 170 Kč šetří úřad 

měsíčně na mzdových nákladech za pracovníky OSRP



Agenda Odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm: 

A| koordinace strategického plánování města  
B| koordinace procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality 
C| koordinace aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji města 
D| zastřešení oblasti hospodaření s energiemi 
E| řízení dotačních projektů 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

A| KOORDINACE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA 

⎯ příprava, zpracování, projednání, aktualizace strategických a koncepčních dokumentů a dalších analytických podkladů, 
průzkumů či studií 
 

⎯ do roku 2016 v kompetenci jednotlivých odborů dle oblasti – nákup externích služeb pro zpracování a aktualizaci 
dokumentů a podkladů: 

⎯ nákladné a časově/kapacitně náročné → vždy nutnost zapojení do zpracování také pracovníků odborů MěÚ 

⎯ nekomplexnost → dlouhodobé neřešení některých oblastí 

⎯ oficiální zařazení činnosti pod odbor rozvoje od 1. 1. 2016 vytvořením pracovní pozice Analytik rozvoje města  
(1,0 úvazek, na dobu neurčitou) – interní zpracování 

 

⎯ výhody interního zabezpečení agendy: 

⎯ zajištění komplexního a pravidelného řešení, odpovědnosti, dohledu nad aktualizací a implementací 

⎯ úspora času → především odborných pracovníků odborů MěÚ 

⎯ vytvořeno či aktualizováno 16 strategických/koncepčních/analytických dokumentů 

⎯ odhadovaná úspora nákladů za období 2016 - květen 2019 → cca 915 000 Kč (při zadání práce službou) 
 

⎯ plánovaná činnost na nadcházející období: 

⎯ koordinace (v rámci projektu ReStrat – leden 2019 - prosinec2020): 

⎯ tvorby nového Strategického plánu rozvoje města na období 2021-2030 

⎯ tvorby 6 nových segmentových koncepcí pro oblast sportu, cestovního ruchu, energetiky, veřejného 
osvětlení, místní ekonomiky, životního prostředí 

⎯ aktualizace Oblast školství, kultury, sociální, dopravy a bydlení 

⎯ koordinace (v rámci projektu Efektivní úřad – březen 2019 - únor 2021): 

⎯ tvorby Plánu udržitelné mobility (PUM) 

⎯ tvorby Komunikační strategie 

⎯ spolupráce na zadání a tvorbě nového Územního plánu (2019 – X) 
 
 
B| KOORDINACE PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE 
KRIMINALITY 

⎯ činnost zařazena na OSRP/OR od května 2018 (dříve na SO, ÚT). Hlavní náplň a výstupy za toto období: 

⎯ koordinace procesu komunitního plánování především ve vztahu k rozvoji sociálních služeb 

⎯ aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm, 
příprava, zpracování rozvojových záměrů za ORP (12), organizační zajištění Sociální komise (6x) včetně 
pracovních skupin senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním 
postižením (7x) 

⎯ koordinace aktivit směřujících k prevenci kriminality 

⎯ organizační zajištění Komise/PS prevence kriminality, zpracování Koncepce prevence kriminality Rožnov 
pod Radhoštěm a příprava projektů: Telefon s SOS tlačítkem či Forenzní značení jízdních kol/Domovník 

⎯ realizace a koordinace aktivit na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální 
úrovni 

⎯ organizační zajištění Rady seniorů (4x), realizace projektů a aktivit: Rožnovská seniorská karta (950 
vydaných karet), Senior taxi, Senior point (25x, Obec přátelská seniorům, Dny sociálních služeb (1x), 
Osvětové akce na téma zdravé stravování (4x) 

 

⎯ za realizaci této činnosti odpovídá Koordinátor komunitního plánování a prevence kriminality (1,0 úvazek, na dobu 
neurčitou) 



 

⎯ plánovaná činnost na nadcházející období: 

⎯ pokračování v realizaci zavedených aktivit (viz aktivity vypsané výše) 

⎯ koordinace aktivit a opatření na podporu rodin s dětmi a seniorů (organizační zastřešení pracovních skupin, tvorba 
plán rozvoje prorodinné politiky a koncepce přípravy na stárnutí, podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MPSV 
„Obec přátelská rodině“ na rok 2020) 

⎯ koordinace rozvoje tématu prevence zdraví (tvorba Zdravotního plánu města) 
 

C| KOORDINACE AKTIVIT SMĚŘUJÍCÍCH K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI MĚSTA 

⎯ činnost zařazena na OSRP/OR od ledna 2017 

⎯ hlavní náplní je zavádění projektu Zdravé město a implementace metod kvality veřejné správy zejména místní 
Agendy 21 (= MA21): 

⎯ realizace opatření pro zkvalitnění komunikace úřadu s veřejností a zapojování veřejnosti 

⎯ realizace opatření pro zlepšení kvality veřejné správy / městského úřadu 

⎯ realizace přenosu inspirace a dobré praxe 

⎯ hlavní výstupy za období leden 2017 – květen 2019: 

⎯ koordinace osvětových akcí: 

⎯ vždy ve spolupráci s pracovníky a odborníky na danou činnost (zejména OSM, OV, SO, OŠ, OKS, SVČ) 

⎯ např. Den Země (3x), Den zdraví (3x), Dny sociálních služeb (3x), Do práce na kole (2x), Férová snídaně 
(2x) 

⎯ zapojení: 4 170 osob z řad veřejnosti (2 050 dospělí i 2 120 děti), 72 subjektů (podnikatelské, neziskové 
organizace) 

⎯ realizace veřejných projednání a diskuzních fór: 

⎯ vždy ve spolupráci pracovníky a odborníky na danou činnost (zejména OI, OSM, OV, OKS) 

⎯ např. Veřejné fórum + elektronická anketa (2017, 2018), Pocitová mapa, Interpelace, Veřejná projednání 
(Parkování na ul. Vítězná, Úpravy veřejného prostranství - náměstí na ulici 1. máje, Územní studie, 
Studie centra města, Představení projektu Kulturního centra, Doprava v centru města, Úpravy Náměstí 
míru  
a Městské tržnice, Veřejná diskuze k dětským hřištím „Mají si rožnovské děti kde hrát?“ a následná 
elektronická anketa, Tyršovo nábřeží, Stavební úpravy na ul. Horská)  

⎯ Zapojení: 1 790 osob z řad veřejnosti  

⎯ práce s mládeží: 

⎯ vždy ve spolupráci pracovníky a odborníky na danou činnost (zejména OŠ, OKS, SVČ, firmy) 

⎯ např. školní fóra (7x), Technický talent a technický jarmark (2x), Rožnovský parlament dětí a mládeže 
(10x) 

⎯ Zapojení: 5 základních škol, 207 žáků (aktivně) 

⎯ školení, workshopy, audity, komise ZM a MA21: 

⎯ vždy ve spolupráci pracovníky a odborníky na danou činnost (zejména OŠ, OKS, SO, OŽP, SVČ, ZŠ, 
komise a PS, NSZM) 

⎯ Např. Letní škola zdravých měst RpR 2018, Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické 
plánování a kvalitu života, PORTFOLIO NSZM, Workshop k tvorbě kulturní strategie, Workshop  
k čerpání komunitních grantů, Auditní proces oblastí udržitelného rozvoje, Zasedání Komise ZM a MA21  

⎯ Účast: 420 osob: 130 pracovníků MěÚ a zástupců vedení města, 110 osob z řad veřejnosti (i odborné), 
180 zástupci měst a obcí 

 

⎯ za realizaci této činnosti od odpovídá Koordinátor projektu zdravé město a MA21 (1,0 úvazek, na dobu neurčitou) 
 

 
 
⎯ plánovaná činnost na nadcházející období: 

⎯ pokračování v realizaci zavedených aktivit (viz aktivity vypsané výše) 

⎯ realizace aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji města (viz každoroční PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ) 

https://www.roznov.cz/plan-zlepsovani/ds-1655/archiv=0&p1=21528


⎯ zpracování a schválení 10 auditů udržitelného rozvoje → plnění kritérií MA21 v úrovni kategorie B (snaha o zisk 
kategorie B) 

⎯ spolupráce při zavádění dalších metod pro zkvalitnění veřejného správy (např. Benchmarking)  
 

D| ZASTŘEŠENÍ OBLASTI HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

⎯ činnost zařazena na OSRP/OR od května 2018 (dříve na ÚT). Hlavní náplň za toto období: 

⎯ návrh a koordinace opatření v rámci energetického managementu města, vyhodnocování spotřeby energie  
v budovách ve vlastnictví města, provádění revizních činností, zpracovávání koncepčních dokumentů a akčního 
plánu města v oblasti energetiky, příprava dotačních projektů (např. obnova veřejného osvětlení, zateplení budov, 
výměna otopných soustav). Více viz příloha P01 tohoto podání. 

⎯ náklady na činnost byly v období 2017-2018 částečně kryty z dotace (97 tis. Kč, projekt „Zavedení systému 
hospodaření s energií v podobě energetického managementu“ z dotačního titulu MPO) 

⎯ návrh a realizace úsporných opatření (finanční a ekologické hledisko). Příklady úspor: 

⎯ úspora na rozpočtu města pro příspěvkové organizace – 530 000 Kč na rok 2019, 570 000 Kč v roce 2018 
(oproti výchozímu roku 2017) 

⎯ úspora městského úřadu optimalizací odběrných míst – 240 000 Kč (kumulovaná od roku 2018) 
 

⎯ za realizaci této činnosti odpovídá Energetik města (1,0 úvazek, na dobu určitou do června 2020) 
 

⎯ plánovaná činnost na nadcházející období: 

⎯ pokračování v hledání úsporných opatření a aktivitách (viz příloha P01 tohoto podání) 

⎯ koordinace tvorby koncepčních dokumentů v oblasti energetiky a veřejného osvětlení (projekt ReStrat) 

⎯ sdílení dobré praxe → zapojením do projektů (BEACON) nebo do sdružení (SEMMO) 
 

E| ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ 

⎯ hlavní náplň a výsledky za období 2014 - červen 2019 

⎯ vyhledávání, evidence, příprava, administrace, realizace a udržitelnost projektů 

⎯ schválené projekty k financování v hodnotě 150 milionů Kč 

⎯ snaha o minimalizaci nákupu externích služeb pro zpracování žádostí o dotaci a administraci projektů  
(pozn. i nákup externích služeb vyžaduje administraci a realizaci projektu interními pracovníky MěÚ) 

⎯ zpracováno a předloženo 46 žádostí (37 schváleno + 2 v hodnocení) 

⎯ zpracováno 15 studií proveditelnosti 

⎯ zpracováno a předloženo 190 monitorovacích zpráv u projektů v udržitelnosti 

⎯ využito 14 druhů dotačních titulů 
→   odhadovaná úspora 5,9 milionů Kč (při zadání práce službou) 

⎯ podpora odborů MěÚ a organizací města při vyhledávání dotačních zdrojů a zastřešení jejich projektů z pohledu 
dotace 

 

⎯ pro zastřešení a zabezpečení komplexnosti agendy dotačního managementu zřízeno od května 2018 oddělení projektů 
OSRP (dříve OR) 

⎯ za výkon činností odpovídá vedoucí oddělení projektů (1,0 úvazek, na dobu neurčitou) a 3 projektoví manažeři  
(2,5 úvazek, na dobu neurčitou) 

 

⎯ plánovaná činnost na nadcházející období: 

⎯ pokračování v činnosti v rámci dotačního managementu s cílem zisku maximální sumy z externích zdrojů  
na aktivity a akce definované schváleným Strategickým plánem rozvoje města a jeho dílčími akčními plány 

⎯ úspěšná příprava, koordinace a administrace významných projektů: Modernizace infrastruktury základního školství 
v Rožnově pod Radhoštěm, Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
v Rožnově pod Radhoštěm a další 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace  Zpráva o činnosti energetika 2019 

 
Diskuse: 
P. Vychodil –  táže se, jaký byl podíl ze 150 mil. z měkkých projektů v roce 2018 PODNĚT 
Ing. Kučera – přesné číslo pošleme 



Ing. Mácha –  projektů je mnoho, navrhuje zhotovit  inventarizaci projektu a rozdělit je na : 

• seznam projektů, kde je již rozhodnutí o přijetí dotace 

• seznam  projektů, které jsou  v přípravě 
PODNĚT 
Je to první krok vedoucí k zpřehlednění. Byl vytvořen strategický výbor , zabýval se přípravou materiálů pro výběr 
dodavatele pro přípravu strategického dokumentu města. Táže se  v jakém stavu je zadávací dokumentace? 
Ing. Kučera – byly úvahy nechat externě zpracovat projekt, výběrové řízení máme kompletní a odeslané na 
ministerstvo. Minulý jsme byli informováni, že  se posouvá termín kontroly vzhledem k vytíženosti.  
Bc. Blinková – nechápe kritéria ocenění cyklostezky, která se stavěla v letech 2008-2009. Ohledně přehledu 
žádá o zaslání dříve, než před zasedáním zastupitelstva.  
Ing. Laktiš – do ankety ohledně cyklostezky byli zapojeni chodci i běžci, ze 45 míst jsme obstáli velmi dobře.  
 
Hlasování o usnesení č.  /V.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti odboru strategického 
rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Hlasování o usnesení č. /V: 

Pro:               21     Proti:              0     Zdržel se:        0   Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato 
 
11.5 Informace o bleskové povodni, předkladatel Ing. Radim Holiš 
Ing. Holiš podal informaci o průběhu povodně, která město postihla  22. 5. 2019.  Voda přišla velmi rychle a 
vzhledem k tomu, že největší spad deště byl v lokalitě Tylovic, voda v potoce  Hážovka začala velmi rychle stoupat. 
Vyvrací informace, že problémem byly mosty. Při takovém množství vody by nepomohlo ani koryto bez mostů. Celý 
krizový tým výborně pracoval, požádal se o posílení složek z kraje a  o evakuační vozidlo. Nejvíce byly postiženy 
domy a pozemky právě v bezprostředním okolí potoka Hážovka. Nejhorší místa byla u Bystřického mostu, kde se 
voda rozlila do okolí, zcela zaplavena byla Bajerova ulice až po křižovatku na Videčské. K zaplavení došlo také 
v lokalitě u Pivovaru a postižena byla i firma Ekobal.  Také rodinné domy v Tylovicích měly zaplavené pozemky a 
sklepy. Díky posíleným složkám docházelo poměrně rychle k odčerpávání vody ze všech postižených lokalit. Řeka 
Bečva se naštěstí držela v korytě, nejhorší situace zde byla na soutoku s Hážovkou. Postiženy byly také rodinné 
domy v ulici na Horečkách, kde díky kanalizaci došlo k zaplavení sklepů a k odplavení tamní skládky, jejíž odpad 
se částečně dostal do kanalizace.  V lokalitě Na Morkém pak byly zatopeny zahrady. Z fotodokumentace pořízené 
v době záplavy je patrné, že protipovodňová opatření, která měla být v minulosti realizována by situaci ještě 
zhoršila. Děkuje všem, kteří se do akce zapojili a díky nimž došlo k rychlému následnému odstranění důsledků 
povodně.  
 
Diskuse: 
Ing.  Mácha – děkuje starostovi za to, jak dobře celou krizovou akci  řídil. Na základě zkušeností  je dobré vzít si 
ponaučení a formulovat preventivní opatření do budoucna.  PODNĚT 
Ing. Holiš  – na úseku Hážovky máme zpracován projekt protipovodňových opatření, který však zasahuje z větší 
části do soukromých pozemků. Poroto je do budoucna nutné komunikovat s majiteli těchto dotčených pozemků.  
MUDr. Němeček – táže se, na kolik se bude vyhodnocovat stav koryta Hážovky. Na mostech i březích Hážovky 
se kumulovalo množství dřeva, které se odněkud muselo vzít. Bylo by dobré poučit majitele pozemků 
v bezprostřední blízkosti potoka, aby dřevo skladovali jinde. Město je rozděleno řekou a máme pouze dva průjezdné 
mosty. Navrhuje upravit lávku u knihovny tak, aby v krizové situaci mohla sloužit pro přejezd automobilů. Také by 
bylo vhodné řešit rekonstrukci mostu na Bučiskách.  
Ing. Holiš – Hážovka je celá zrekultivovaná v současné době je  koryto  čisté. Co se lávky u knihovny týče, obdrželi 
jsme vyhodnocení stavu křižovatky u Videčské a u Janíka – jsou na kritických místech, na zářiovém zasedání  
seznámíme zastupitele s variantním  řešení na obou křižovatkách.  
PhDr. Drápala – historicky záplavy na Hážovce byly i v minulosti, potok  se tak chová a my  bychom měli 
respektovat v jaké krajině jsme a budujeme domy a cesty.  
Mgr. Kosová – v minulosti jsme se pokoušeli poručit vodě a nepochodili jsme, povodeň budeme vyhodnocovat a 
budeme  se jednat o pozemkových  úpravách 



 
p. Martinek –  namítá, že občané si pozemky kolem Hážovky udržují v pořádku 
p. Koryčanský –upozorňuje  na absenci příkop u pozemků a  rodinných domů, které byly v dřívějšku jejich nedílnou 
součástí. Nyní se trubky zakopávají do země a často dochází k jejich ucpání. To pak způsobuje problémy. 
K zadržování vody v krajině dopomáhá zkypřená půda, které je však čím dále méně.  
Mgr. Drápal – domnívá se, že aktuálně se budeme muset zabývat otázkou zadržování vody v krajině. 
Ing. Holiš  – řešením v naší krajinné oblasti s jílovitou půdou jsou suché poldry. 
Mgr. Kosová – opatření lze učinit různá. Určité nástroje jak zadržovat vodu nám může umožnit také územní plán. 
Jde také o záležitost celorepublikovou do budoucna bude nutná apelace na vládu 
 

 
Diskuse, různé: 
p. Koryčanský – táže se jak se pokročilo s odvozem bioodpadu ze sběrného dvora – jednalo se o jeho podnět 
z minulého zasedání zastupitelstva.  
Ing. Kučera –na podněty zastupitelstva je reagováno v zákonné lhůtě a jsou uloženy na sdíleném google disku.  
Bc. Blinková – upozorňuje na systém průběhu veřejných zakázek, kdy v usnesení  je uvedeno, že rada města 
„svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace  
a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky a o změnách členů komise pro otevírání obálek, 
hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení“. Tímto jsou 
starostovi města svěřeny poměrně velké kompetence při veřejných zakázkách. Také by ráda obdržela 
informaci,  jak probíhá jednání města s Českou poštou o možnosti odkupu jejich budovy.   
Ing. Holiš – viz. zadávací podmínky a hodnocení veřejných zakázek – ovlivnění těchto činností je takřka nemožné 
díky nastavenému elektronickému systému. Co se budovy České pošty týče oslovili nás, že v horizontu dvou let 
budou převádět budovu do soukromého vlastnictví. Město uvažuje, zda této nabídky využije. Budova je blízko, 
nachází se v centru města a máme prověřeno, že by mohla kapacitně vyhovovat. Prozatím jsme nesdělili nic 
konkrétního.  
MUDr. Němeček –  má několik připomínek: 

• v minulosti zastupitelé navrhovali procesní audit úřadu, ze strany vedení bylo řečeno, že výsledky budou 
předloženy kontrolnímu výboru 

• upozorňuje na katastrofální situaci parkování u polikliniky 

• žádá o instalaci dopravních zrcadel a mobilní zábranu u budovy veteriny na ul. Tavůžkova   
Ing. Holiš – co se procesního auditu týče – záležitost jsme vyhodnotili jinak, efektivitu úřadu řešíme personálními 
a organizačními změnami. Změna organizační struktury úřadu bude zastupitelům předložena na zářiovém 
zasedání.  Co se parkování u polikliniky týče, o problémech víme, budeme řešit převzetí parkoviště a pozemků 
zpět pod město, protože prostřednictvím společnosti Komerční domy nejsme schopni situaci řešit. Bude nutné 
jasné vytyčení pasportních záležitostí.  Co se týče ulice Tvarůžkovy, zde plánujeme kompletní rekonstrukci, 
proběhlo již pracovní jednání nad projektem, prioritně bychom chtěli začít ulici opravovat v roce 2020. Dle informací 
vedoucí odboru správy majetku je již o instalaci zrcadla požádáno.  
p. Adámek – upozorňuje na nebezpečnou situaci v dopravě při vyjíždění z nově otevřeného nákupního střediska 
Fastmall. Nedaleko probíhá výstavba dalšího parkoviště a dopravní situace se tímto ještě zhorší. Navrhuje zamyslet 
se nad tím, jak zvýšit bezpečnost u výjezdů v této lokalitě.  
Ing. Holiš - při opravě 1/35 se s dalšími výjezdy nepočítalo, jediný technický možný výjezd je přes stávající výjezd. 
Uvědomujeme si, že řešení není šťastné, řidiči musí především reagovat na předepsanou rychlost. V lokalitě bude 
umístěn radar, provoz se zpomalí, další parkoviště může přispět k  akumulaci dopravy v daném místě. Nevíme, 
prozatím jak lokalita zatím bude fungovat.  Je možnost, že přechod zapojíme do intervalu funkce křižovatky. Pokud 
bude nutné budeme dál jednat s ŘSD o další křižovatce. Na výjezdu z města k odbočení do průmyslového areálu 
se má změnit značení. ŘSD nepovažuje křižovatku za nebezpečnou.  
p. Vychodil – vyjadřuje se k novému vedení v  MŠ 5. květen, kde v dubnu proběhla kontrola České školní inspekce 
a  závěr není pro novou ředitelku lichotivý. Nedostatků je bohužel více než pozitiv.  Přednáší zastupitelům závěry 
inspekční zprávy a porovnává je se závěry inspekční zprávy z roku 2016, která nevykazuje žádné nedostatky. Ve 
školce proběhla také kontrola Krajské hygienické stanice a zde také byly shledány nedostatky.  
Ing. Holiš  – trvá si na svém názoru, výběrová komise byla složená z odborníků na oblast školství. 
Ing. Kučera – zpráva České školní inspekce je veřejná, paní ředitelka byla s výsledkem seznámena a má za úkol 
zajistit opravná opatření. Co se týká srovnání obou zpráv, stejné záležitosti mohou být posuzovány jinak. Co se 



týká kontroly z Krajské hygieny neumí reagovat,  výsledek kontroly není veřejně dostupný. Obává se spíše, že 
rodiče opět z dané záležitosti chtějí dělat politickou kauzu.  
Ing. Holiš – dává PODNĚT zjistit, kolik kontrol už bylo na danou mateřskou školu posláno oproti minulosti a ve 
srovnání s jinými školskými zařízeními. Není fér srovnávat někoho, kdo je ve funkci ředitele 3 měsíce s tím, kdo 
tam působil léta.   
Mgr. Kopecký – viz. veřejné zakázky a pravomoci starosty  – takové  sdělení může způsobit pochybnosti ne jen 
co se týče starosty samotného,  ale i radních. Co se týče veřejných zakázek bylo učiněno několik kroků , které 
eliminují veškerá negativa,  
MUDr. Němeček – táže se, zda se plánuje vykácení stromů u firmy Retigo,  či výstavba chodníku tamtéž?  
Ing. Holiš – prozatím je v plánu výstavba chodníku  na Láň kolem ul. Pivovarská výše zmíněný chodník není ve 
strategii 
PhDr. Drápala – žádá, aby zastupitelé obdrželi analýzu jaký je vývoj obsazenosti mateřských škol za posledních 
5 let. PODNĚT 
Ing. Vrážel – co se vývoje situace obsazenosti mateřských škol týče,  populační ročníky jsou nižší a tím se i počty 
dětí se snižují.  Do 19.6. mají dát ředitelky těchto školských zařízení podklady o přijetí dětí. Poklesy v počtech dětí 
jsou. Aby si školky uchovaly úvazky přijímají  už 2 leté děti. Nás však pokles počtu dětí  nemrzí, protože tím roste 
kvalita výuky. 
Ing. Holiš – po skončení diskuse k materiálům zastupitelstva se přihlásil pan Vahalík, předseda odborové 
organizace s žádostí o své  vyjádření se ohledně organizačních  změn na městském úřadě, které již byly 
předmětem diskuse.  
p. Vahalík – předseda odborové organizace MěÚ-  odbory jsou pro zaměstnance a nemusí se zodpovídat 
zastupitelům. V minulém týdnu byl opozičním zastupitelem kontaktován s tím, že na úřadě probíhají personální 
změny a dotazem,  co v této věci odbory dělají?  Domnívá se, že zastupitelům nepřísluší kritizovat tyto změny a už 
vůbec ne práci odborů. Odbory dělají pro zaměstnance hodně a sám nemá rád, když se na ně hází špína. Jde o 
nefér jednání.  Spolupráci se současným vedením kvituje, je lepší než v minulosti. Je pravdou, že s některými 
změnami odborová organizace nesouhlasí, ale nemůžeme všechno změnit. Nelíbí se mu také kritika účasti 
úředníků na výjezdních školeních. Úředník není póvl. Odbory byly první, které kritizovaly projekt  efektivního úřadu. 
Ale když už tato práce běží, chtějí spolupracovat a pokud je možnost školení a vzdělávání úředníků  v rámci 
projektu, je to jen dobře. Bohužel mínění o odborářích není dobré je zde stále nálepka z minulosti. Je ale  zapotřebí 
si uvědomit, že jde o lidi, kteří dělají práci pro ostatní kolegy a bez finančního ohodnocení.  
PhDr. Drápala – táže se, kolik zaměstnanců MěÚ je momentálně členy odborové organizace? 
p. Vahalík – jde o 30 zaměstnanců, ale odbory jednají za všechny zaměstnance.  
MUDr. Němeček – chápe postoj odborářů a rád by věděl, který zastupitel odbory napadl a zpochybňuje jejich práci. 
On sám zná mnoho pracovníků úřadu již z minulosti a nikdy by nenazval nikoho póvlem. Zmínka o výjezdních 
školeních nebyl útok na úředníky, ale připomínka, že by se takto vynaložené  finance mohly použít efektivněji. Žádá 
o objektivnost.  
p. Vahalík – osoba byla z opozice 
p. Blinková – sama oslovila  p. Vahalíka, s dotazem zda odbory ví o tom co se na úřadě děje?  
Ing. Holiš  – ukončuje debatu a  zve všechny přítomné na nejbližší akce, na kterých se město spolupodílí a to 
Olympijský běh, Oupn ér koncert pod širým nebem a Rožnovské slavnosti.   
 
12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu . 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   ve 21:00 hod.   
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     18. 6.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                        MUDr. Zdeněk Němeček         …………………………………………… 



   
 
       RNDr. Jiří Melcher                   …………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 


