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Z Á P I S 

z IV. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
konaného dne 16. dubna  2019, od 14:00 hodin. 

 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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 III. zasedání 
zastupitelstva byla zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9. 4. 2019 do 17.4.2019. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno 
je 20 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), omluvena je Ing. Lenka Střálková             
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 
 

➢ Ing. Jiřího Sapíka    
➢ Bc. Markétu Blinkovou  

Oba navržení vyjádřili souhlas.   
 
Zapisovatelem jmenoval Petru Holišovou.  
 

      Hlasování o ověřovatelích zápisu: 

Pro:          18 Proti:                     1 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:            20               Proti:                    0 Zdržel se:         0   Nehlasoval:          0 

       
   Návrh byl přijat. 
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3. Shválení programu zasedání zastupitelstva 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
4.1  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města  
4.2       Zpráva o činnosti rady města   

- předkladatel  Mgr. Roman Hep 
5.1        Informace o probíhajícím sporu s IPR 
 - předkladatel Mgr. Olga Vrublová 
 

           
6. ODBOR FINANČNÍ 
předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2019  
6.2 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky 
 
7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš   
7.1 Projednání a schválení dohody o vypořádání  - pan V.K a paní M.K.  
7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 3630/15 a 3630/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 

vlastnictví pana M.K.  
7.3 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/2 a části pozemku 

p.č. 33/1, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví paní L.M.  
7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části městského pozemku p.č. 4934/1 k. ú. Rožnov 

pod Radhoštěm manželům J.  odkoupení pozemku p.č. 1337/4 a části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví 
pana K.J a J.J.  

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. st. 251 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví paní L.D.  

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 216/2 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví paní M.C.  

7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/3 a části pozemku 
p.č. 35 vše k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B.  

7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 36 v k. ú. Tylovice ve 
vlastnictví pana K.S.  

7.9 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků ve vlastnictví pana M.S.  za pozemek ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm v  k. ú. Tylovice 

7.10 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 1075/5 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm  
za část pozemku p. č. 1072/3  o výměře 3 m2 ve vlastnictví pan L.K. , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 2201/8 o výměře 130 m2 v k.ú. Rožnov p.R. 
ve vlastnictví paní  Š.V.  

 
8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY, 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 
8.1 Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 

a.s.  
 
předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová  
8.2   Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního 

klidu pro rok  2019     
8.3    Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný  
 
předkladatel Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš 
8.4 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019 
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9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU  
předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc. 
9.1 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program I, Program III, Program IV, Program V, Program VI, 

Program VII, Program VIII, Program IX   
 
10.  OSTATNÍ PODÁNÍ 
10.1 Informace k územnímu plánu Rožnov pod Radhoštěm, usnesení k žádostem o změnu ÚP  
předkladatel Ing. Lenka Vojkůvková, Mgr. Kristýna Kosová 
 
10.2 Zpráva o činnosti energetika města 
předkladatel Ing. Jan Cieslar, Ing. Radim Holiš 
 
10.3    Představení a prezentace vizí  ředitele T klubu-kulturní agentury 
předkladatel Mgr. Jakub Sobotka 
 
11.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
11.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová  
11.2    Informace o plánovaných investicích odboru správy majetku na rok 2019, předkladatel Ing. Michaela Hanzl, Ing. Jan 
Kučera MSc. 
 

Diskuse k programu zasedání: 
• Na žádost předkladatele stahujeme bod č. 10.2. „Zpráva o činnosti energetika města“, která bude předložena 

až společně s dalšími informacemi z odboru strategického rozvoje a projektů na červnovém zasedání 

zastupitelstva. 

• Bod č. 5.1. se bude projednávat aktuálně po příjezdu Mgr. Thomase Mumulose 

 

Usnesení č.1 /IV. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program IV. zasedání dle pozvánky. 
 

 Hlasování o usnesení č. 1/IV. 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
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. 
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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 

✓ 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. 

✓ 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 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 22/II., ze zasedání ZM konaného 11.12.2018: 
(bod č.10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety: Ověřené problémy města Rožnov 
pod Radhoštěm z roku 2018“), předkladatel  Mgr. Dagmar Šnajdarová 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí problémy města formulované na druhém Veřejném fóru 
Zdravého města 2018 dne 10. 10. 2018 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové zprávy 
a jejích příloh a ukládá radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů. 
Plnění úkolu k datu 6.2.2019: Odbor strategického rozvoje a projektu v současnosti zpracovává návrh opatření k řešení 
formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2018 ze dne 10. 10. 2018 a ověřených elektronickou anketou včetně 
navržení zodpovědných garantů, kteří se budou zabývat řešením problému do konání následujícího Veřejného fóra v roce 
2019. Tento návrh bude předložen radě města konané dne 22. 2. 2019 ke schválení a k pověření garantů opatřeními se 
zabývat. 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: Na radu města konanou 25. 2. 2019 byl předložen návrh opatření k řešení formulovaných 
problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2018 ze dne 10. 10. 2018 a ověřených elektronickou anketou včetně návrhu 
zodpovědných garantů, kteří se budou zabývat řešením problému do konání následujícího Veřejného fóra v roce 2019. 
Rada města usnesením č. 240/11 „přijímá opatření k řešení formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2018 
ze dne 10. 10. 2018 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a ukládá stanoveným 
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zodpovědným garantům zabývat se řešením určených problémů a odboru strategického rozvoje a projektů před konáním 
dalšího veřejného fóra (2019) informovat radu města a zastupitelstvo města o stavu a výsledcích řešení formulovaných 
problémů.“ Tímto je úkol vyplývající z usnesení č. 22/II., ze zasedání ZM konaného 11. 12. 2018 splněn. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 13/III., ze zasedání ZM konaného 19.2.2019: 
(bod č.9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 2019 - I. kolo, předkladatel Ing. Dušan Vrážel)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.550.000 Kč na projekt 
„Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru 
školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města 
usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ 
k podpisu této smlouvy.   
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: úkol splněn 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 14/III., ze zasedání ZM konaného 19.2.2019: 

(bod č.9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program, předkladatel Ing. Dušan 
Vrážel)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti po poskytnutí programových dotací v rámci PROGRAMU II 
- „Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení“ a po projednání 
a) schvaluje poskytnutí programové dotace v rámci PROGRAMU II jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v 
příloze č. 1 důvodové zprávy, 
b) 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 
c) pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. 
Plnění úkolu k datu 8.4.2019: úkol splněn 

 

4.2 Zpráva o činnosti rady města, předkladatel Mgr. Roman Hep 
Mgr. Hep informoval, že rada města se od posledního únorového řádného zasedání zastupitelstva sešla celkově 
na 5 jednáních v termínech: 25.2., 8.3., 22.3., 29.3. a 5.4. 2019. Celkem bylo projednáno 128  bodů. Přijatá 
usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města 
http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na sdíleném disku (Google). 
 

 

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2019, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. 
Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2019. 
 
Na straně příjmů jde zejména o: 
 
zapojení přiznané dotace na projekt Efektivní úřad III. v částce 3 626 tis. Kč.  
 
Efektivní úřad III. – realizace od 1. března 2019 do února 2021.  
 
Výstupy projektu budou následující: 
 

• Zvýšení kvality a optimalizace výkonu veřejné správy postupným zaváděním principu tzv. místní Agendy 21 a 
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.  

• Benchmarking – výstupem této podaktivity bude Analýza porovnání vybraných ukazatelů, v rámci které, bude 
zpracováno minimálně 70 klíčových metrik včetně nastavení mezních hodnot. Na základě výsledků bude zpracován Plán 
zlepšování navazující na zpracovanou analýzu.  

• Vytvoření strategického dokumentu „Plán udržitelné mobility města“  

• Tvorba komplexní interaktivní procesní mapy úřadu, která bude obsahovat hlavní, podpůrné a řídící procesy 
v celkovém rozsahu včetně přenesené a samostatné působnosti.  

• Zpracování Komunikační strategie města, která nastaví pravidla, principy a postupy pro přenos informací mezi 
městem a občany.  

• Odborné vzdělávání v oblasti komunikace s veřejností 

• Pořízení Informačního systému s universální komunikační branou 
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• Odborné vzdělávání v oblasti projektového řízení, které absolvují především pracovníci úřadu vykonávající 
samostatnou působnost obce. Celkem vzdělávání absolvuje cca 35 osob. 
 
 
Měření rychlosti: 
 
V oblasti příjmu zapojujeme zejména příjem z předpokládaných inkas pokut za překročení rychlosti v rámci připravovaného 
měření radarem.  Tento příjem 5 mil Kč je stanoven na základě odborného odhadu po konzultaci s okolními městy, přičemž je 
to pesimistická částka za období 6 ti měsíčního provozu.  
 
Projekt měření rychlosti v městě RpR bude zaváděn v druhé polovině roku 2019. Hlavním cílem této investice je zvýšení 
bezpečnosti chodců ve vybraných oblastech a snížení nehodovosti. Z okolních měst, které tento model zavedly, vychází, že 
v měřících lokalitách se extrémním způsobem zpomalila doprava, což je hlavní efekt této akce. Předkládáme v budoucnu 
rozšiřování měřících míst, a to alternativně i do jiných obcí v okolí, které o tuto službu projevují zájem. Legislativa umožňuje 
toto na území celého ORP (správní oblast).   
 
V našem případě předkládáme model ,,mobilního,, radaru, který bude přemísťován do různých stanic. Přičemž efekt snížení 
rychlosti zůstane zachován, protože řidič neví, zda v dané stanici je radar aktivní, či nikoli. V takovém případě se tedy za 
účelem zvyšování bezpečnosti v městě jeví žádoucí měřící stanice rozšiřovat. Aktuálně se bude jednat o stanice na místech 
 

• Horní Paseky 

• Kramolišov 

• Meziříčská 
 
Daný model však předpokládá významné posílení personálních kapacit, které danou činnost budou zpracovávat.  Počáteční 
technologie vyžadovaly významnou lidskou agendu, nicméně v tomto okamžiku jsou již na trhu sw – technické řešení, které 
část agendy automatizují.  V RpR bude muset být v počáteční fázi přijato 5 – 6 nových zaměstnanců. Jedná se o: 
 

• Pracovníka identifikující přestupky dle fotografie - MP 

• Pracovníky zpracující přestupkovou agendu – Odbor dopravy 

• Administrativní výpomoc zejména v oblasti zpracování a doručování – Odbor dopravy 

• Pracovníci v agendě ekonomické a vymáhání – Odbor finanční (správa a vymáhání v rámci celé EU – systém dokáže 
identifikovat značky celé EU a bude jim zasílat upomínky). 
 
Celý systém podle zkušenosti zachytí asi 1 % projíždějících aut. To bude generovat extrémní počet případů. Předpokládá se 
asi 100 případů denně, tzn. 3000 případů měsíčně, ročně pak 36 000 případů. 
 
Dobrovolné inkaso je avizováno u 80 – 85 % případů.  Zbylá část přechází do fáze přestupkového řízení a vymáhání. Odhadem 
tedy 5400 případů ročně. 
 
Celková rekapitulace (roční) daného systému se předpokládá: 
 

Příjmy – cca 1 - 1,5 mil měsíčně Pesimistická varianta 12 000 

   

Náklady – technologie - radar - odhad Jednorázově 2 300 

Náklady na SW + HW úpravy (včetně PC) Jednorázově 470 

Náklady mzdové roční – odhad – 6 zam. Trvale 2 500 

Náklady na poštovné a ,,hybridní poštu,, Trvale 1 200 

SW podpora a ostatní Trvale   300   

Celkem odhadované náklady  6 770 

   

 

• Mzdové náklady jsou odhadovány na 6 zaměstnanců. Dle praxe je pak třeba tento stav zaměstnanců aktualizovat. 
 

• Pozn. Počet zaměstnanců v okolních městech – Valašské Meziříčí – 9, Hranice n. Moravě - 6 
 
Při uvedené kalkulaci se jeví tato investice jako návratná již v prvním roce provozu. 
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Další výdajovou položkou rozpočtového opatření je navýšení investiční akce na projekt Modernizace učeben ZŠ. Zde dochází 
k navýšení z důvodu dopracování povinnosti konektivity učeben (WIFI, propojení systémů) a zvýšených cenových odhadů na 
pořizovaný nábytek.  Navýšení (s rezervou) činí 5 mil Kč. Viz řádek 25/ROP. 
 
U projektu Nízkoprahové centrum je navyšována částka o realizační část. Tato akce je tzv. ,,pod čarou,, rozpočtu a 
předpokládá se přijetí dotace. Tato dotace není v okamžiku schvalování ROP zatím potvrzena. – Žádost bude podána 05/2019, 
výsledek se předpokládá 07-08/2019. Avizována částka dotace je cca 4 mil Kč. Město však splňuje veškeré podmínky. V tomto 
okamžiku tedy financujeme akci z vlastních prostředků. Viz řádek 28/ROP. 
 
Poslední řádek ROP – příspěvek SVČ – jedná se o pořízení vybavení pro gymnastiku – prostná - na realizaci mezinárodního 
gymnastického závodu a pro zájmové kroužky 
 
Celé ROP je financováno z předchozího zůstatku + zrušenými položkami akcí ,,pod čarou ,, ,a to: 
 

• Budova MÚ Letenská - výměna oken, zateplení  

• Rekonstrukce veřejného osvětlení  ulice K. Paseky, Dukelských hrdinů 
 
Jedná se o posunutí akcí do rozpočtu 2020. Finanční odbor na spoluúčasti těchto akcí alokoval částku 5,8 mil Kč a tuto 
zapojujeme do tohoto rozpočtového opatření. 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 2/2019 
P1 - detail dotačního projektu Efektivní úřad III 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – vysvětluje záležitost radarů. Město chce pořídit  stacionární radary,  které bude mít ve svém 
vlastnictví. Pořízení těchto stacionárních radarů s sebou nese jak finanční tak legislativní výhody. 
Ing. Pavlica – předseda finančního výboru (dále jen FV) doplňuje, že FV  jednohlasně doporučil navržená 
rozpočtová opatření ke schválení. (Zápis finančního výboru  je přílohou č. 2). Diskuse proběhla především 
k tématu pořízení měřících radarů a k navyšované částce pro projekt Nízkoprahové centrum.  
Ing. Hrnčárek -  promítá prezentaci návratnosti investice do pořízení stacionárního radarů, kdy předpokládaná 
investice bude ve výši 2.300.000 Kč s tím, že je zde možnost přemístění radaru na 3 různá místa. Bude nutné 
zakoupení serveru a výpočetní techniky v předpokládané výši 470.000 Kč. Technické  propojení na rozhraní mezi 
softwary  vyjde na 300.000 Kč,  mzdové náklady na provoz 2.500.000 Kč   + poštovné hybridní náklady ve výši  
1.200.000 Kč. Uvedené údaje porovnává s parametry vybraných okolích měst, která už mají zkušenosti s jejich 
provozem. Předpokládáme, že zhruba 85% řidičů zaplatí pokutu, za překročení rychlosti, což bude pro město 
výnos.  Zbylých 20% přestupků přejde k přestupkovému řízení.  V případě, že by radar provozovala firma byly by 
výnosy pro město podstatně nižší.  
Ing. Holiš – do systému je možné přidávat další měřící místa i v rámci mikroregionu. Systém je tudíž 
doporučován, vyladěn a  ze zkušeností okolních měst víme, že funguje.  
Bc. Blinková – navrhuje, aby finanční prostředky, které z radarového měření město získá, byly účelně 
vynaloženy na opravy komunikací.  
Ing. Holiš – souhlasí s návrhem použití těchto financí do infrastruktury. 
Ing. Kučera – viz. projekt Nízkoprahové centrum, zde v příjmové části předpokládáme dotaci ve výši  
3 mil. Kč, s předpokladem zapojení rozpočtu ve druhé polovině roku. Na projekt „Evektivního úřadu“ obdrželo 
město 95% dotaci.   
Ing. Mácha – umístění radarů pro měření rychlosti bude mít dvě základní funkce a to preventivní, což znamená 
snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti v dopravě ve městě a příjmovou, což znamená příjem do rozpočtu města. 
Táže se, zda jsou již vytipovány lokality, kam budou radary umístěny? 
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Ing. Holiš  – máme vytipovány tyto úseky:  výjezd na ulici Kramolišov, u  prodejny Auto Lukáš na Meziříčské ulici, 
u Janoštíka u  školky. Zde při měření překročilo povolenou rychlost  65% vozidel. Všechny 3 lokality jsou 
zařazeny jako nerizikovější pro autonehody. Máme vytipovány i další lokality, na které se budeme zaměřovat. 
Snažíme se působit preventivně, máme 1 radar, který budeme přesouvat na 3 pozice.  
Bc. Blinková – žádá o bližší informace: 
1)  ohledně projektu Nízkoprahového centra. 
2) ohledně  projektu Efektivní úřad č. 3, kde máme informace o tom, co by mělo být výstupem. Ráda by obdržela 
takovou informaci i u projektu č. 1 a 2.  
Ing. Kučera – Nízkoprahové  centrum  pro děti a mládež bude umístěno v budově T klubu, která bude 
rekonstruována a pronajata Charitě Valašské Meziříčí, která je provozovatelem tohoto zařízení. Termín otevření 
se předpokládá na podzim tohoto roku. Co se projektu Efektivní úřad  týče, zde chceme i do dalších etap  využít 
možnosti  získání dotačního titulu. Kontrolní výbor se projektem zabývá, může poskytnout zastupitelům 
informace. Cíle projektu byly naplněny a čerpání dotace zkontrolováno.  
MUDr. Němeček – táže se, zda máme jistotu že i další státní rozpočet bude poskytovat finance na projekt 
Nízkoprahového centra? 
Ing. Kučera – neumíme předvídat, co se stane v příštím roce a to se týká většiny služeb, které stát poskytuje. 
Nevidí však reálné riziko, proč by na službu neměly být finance čerpány.  
p. Jelínek – doplňuje, že pokud se sociální  služby  dostanou do sítě sociálních zařízení pod Zlínský kraj,  
nemůžou vypadnout.  
MUDr. Němeček – táže se, zda bude služba funkční, i když dojde k ponížení financí ze strany  Zlínského kraje? 
Ing. Kučera – stát poskytuje finance na počty úvazků, pokud rozhodne o financování dané služby,  může charita 
reagovat. Financování služby nejde z městského rozpočtu 
p. Koryčanský – táže se na dobu udržitelnosti?  
Ing. Kučera – je zde pětiletá udržitelnost.  
 
Hlasování o usnesení č. 2 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v rozsahu 17. 626 
tis. Kč  na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. 

 
Hlasování o usnesení č. 2/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

6.2 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky 
Dolní Paseky, předkladatelé Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě 
ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je 
požadován samostatný příspěvek ve výši 460.000 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Financování této 
linky v jednotlivých letech bylo následující: 
 
 

Do roku 2013 v paušálu 

Rok 2014 138 000 Kč 

Rok 2015 (70 %) 322 000 Kč 

Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2018 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2019 (100 %) 460 000 Kč 

 
Mimo tuto linku přispíváme do systému Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.65 mil Kč.  
Náklady na celý systém jsou součástí rozpočtu 2019. 
 
Tuto smlouvu projednává ZM Zlínského kraje dne 15. 4. 2019 
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Pro komplexnost informací uvádíme, že nová smlouva na další 10 ti leté období s novým dopravcem 
zajišťujícím komplexní hromadnou dopravu ve Zlínském kraji, není dosud uzavřena. Dle předběžných 
informací nebude dle případné nové smlouvy do roku 2020 požadována změna příspěvku jednotlivých 
obcí nad 100 Kč na osobu a rok.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (54/2019/OF) 
P2  - příloha smlouvy – formulář finančního vypořádání 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – v letošním roce zlínský kraj soutěží o poskytovatele dopravních služeb, soutěž ještě není uzavřená. 
V Rožnově však máme problém, že pozemky pod ČSAD nepatří ani městu ani zlínskému kraji, proto bude v létě 
uzavřená dohoda s majitelem pozemku o možnosti dalšího provozování plochy.  
Bc. Blinková – táže se, zda město připravuje projekt či koncepci městské hromadné dopravy?  
Ing. Holiš  – plán mobility bude financován v rámci projektu Efektivní úřad č. 3., což je dlouhodobá záležitost. 
Nyní navrhujeme předloženou smlouvu schválit a nadále debatovat o možnosti zajištění hromadné dopravy na 
území města.  
Ing. Kučera – doplňuje, že ve druhé polovině roku by již měly být známy  výstupy z   projektu plánu udržitelné 
mobility 
p. Koryčanský – sousední města z výnosu z radarů financují městskou dopravu. Bylo dobré vlastní městskou  
dopravu mít. V rámci předvolební kampaně u komunálních voleb, téměř všechny politické strany měly ve své 
programové náplni řešení tohoto problému. Právě ze zisků z radarového měření by město mohlo pořídit menší 
bus, který by pokryl zajištění místní dopravy.  
Ing. Kučera – souhlasí s návrhem, příjmy z radarů můžeme i takto použít. Chceme hledat vhodné řešení. 
Zajišťujeme již službu pro seniory a to provozem senior taxi.  
Ing. Kučera Jaroslav – předkládá informaci ze Zlínského kraje, kde je téma dopravy stále aktuální. Kraj zvyšuje 
počty kilometrů v síti busů i vlaků. Od příštích změn jízdních řádů dojde k navýšení nákladů na dopravu. Naše 
místní linka bude také jezdit častěji a tím se provoz bude prodražovat. Domnívá se, že město by mělo místní 
dopravu řešit vlastními dopravními prostředky. Také okolní města tento problém řeší.  
p. Jelínek – viděl návrh jízdních řádů pro nové období, na lince jsou přidány nové spoje a změny v časech.  
Apeluje na město, aby se informoval,  proč se jízdní řády mění. Nebudou pak totiž navazovat na ostatní spoje a 
v případě Domova Kamarád to ohrožuje jeho stávající provozní dobu. Žádá, aby se město zapojilo do diskuse 
týkající se úpravy jízdního řádu linky Dolní Paseky.  PODNĚT! 
Ing. Holiš  – do konce listopadu je možno ovlivnit nastavení jízdních řádu, pokud nám budou připomínky známy, 
přeneseme je na kraj.  
Bc. Blinková  –  v rámci ODS nabízeli pragmatický návrh řešení dopravy, které zahrnovalo také umístění 
parkovacích hodin na Masarykové náměstí. Tento podnět vzešel také na veřejných interpelacích.   
 
 
Hlasování o usnesení č. 3 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, 
třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená 
smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 3/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 

Záležitosti majetkoprávního odboru přednáší v zastoupení Ing. Simona Vojkůvková  
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7.1 Projednání a schválení dohody o vypořádání  -  manželé K.  
předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm  a V. K. a M. K., oba trvalý pobyt 171 00 Praha 7-Troja uzavřeli dne 08.03.2019 směnnou 
smlouvu č. 10/2019/OSM, jejímž předmětem je závazek směnit část pozemku p. č. 599/1 o výměře 31 m2 oddělenou a nově 
označenou jako p.č. 599/4, část pozemku p.č. 602/2 o výměře 92m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 602/3 (dále jen 
„předmět směny 1“) to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 599/2 o výměře 123 m2 

oddělenou a nově označenou jako p.č. 599/5 (dále jen „předmět směny 2“) ve společném jmění manželů  V. K. a M. K., vše v 
obci a katastrálním území Dolní Bečva (dále jen „směnná smlouva“). Tato směnná smlouva byla schválena zastupitelstvem 
města dne 19.2.2019 pod číslem usnesení  3/III.  

Ve směnné smlouvě bylo dohodnuto toto finančním vyrovnání: 
„a) Rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí dle článku IV. odst. 1 smlouvy je 4 801,- Kč ve prospěch manželů K.. Smluvní 
strany se dohodly, že město uhradí manželům K. 4 801,- Kč jako doplatek za rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí.  
b) Náklady uvedené v odst. 3 bodě a), b), c) článku IV. směnné smlouvy byly uhrazeny městem ve výši 10 900,- Kč. Smluvní 
strany se dohodly, že manželé K. uhradí městu ½ těchto nákladů tj. 5 450,- Kč. 
c) Náklady na odnětí předmětu směny 1 z lesního fondu - 21 463,50 Kč budou příslušnému správnímu orgánu uhrazeny 
městem. Manželé K. se zavazují náklady na odnětí v plné výši uhradit městu.  
d) Současně se strany dohodly, že se jejich pohledávky na peněžitá plnění dle tohoto odstavce smlouvy vzájemně 
započítávají. 
     Výpočet: (5 450 + 21 463,50) – 4 801 = 22 112,50 Kč tuto částku manželé K. uhradili městu dne 15.03.2019 na základě 
uzavřené směnné smlouvy č. 10/2019/OSM ze dne 8.3.2019. 
Žádost o odnětí pozemků z lesního fondu byla podána po podpisu směnné smlouvy městem Rožnov pod Radhoštěm.  
V roce 2019 byl z důvodu kůrovcové kalamity upraven faktor – průměrná cena dřeva na odvozním místě z původních 
1108 Kč/m3 na 923Kč/m3 a upraven faktor ekologické váhy lesa pro předmětnou lokalitu. 
V souladu s těmito změnami bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, Odboru životního 
prostředí, č.j. MěÚ/OŽP/09534/2019/LH/KlM-221 a skutečná výše nákladů na odnětí předmětu směny 1 z lesního fondu činí 
7 152 Kč. 
Město vrátí manželům K. částku 14 311 Kč jako rozdíl mezi částkou, kterou manželé K. městu zaplatili v souladu se směnnou 
smlouvou a částkou, která byla vypočtena postupem dle čl. IV. odst. 4 směnné smlouvy při použití skutečných nákladů 
na odnětí předmětu směny 1 z lesního fondu dle vydaného rozhodnutí správního orgánu. 
Výpočet : (5 450 + 7 152,50) – 4 801 = 7 801,50 Kč 
 22 112,50 - 7 801,50 = 14 311 Kč 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh dohody o vypořádání s V. K. a M. K., oba trvalý 
pobyt 171 00 Praha 7-Troja ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto podání pod číslem 10/2019/OSM/1 na vrácení přeplatku 
ve výši 14 311,- Kč.  

 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dohoda o vypořádání č. 10/2019/OSM/1  
P2 – Směnná smlouva č. 10/2019/OSM 
 
 

Diskuse: 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 4 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje 
1. vrácení přeplatku ve výši 14 311 Kč za vynětí z lesního půdního fondu, který vznikl rozdílem mezi částkou 
za vynětí z lesního půdního fondu, uhrazenou manžely K. , oba trvalým pobytem Praha 7 - Troja, dle směnné 
smlouvy 
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č. 10/2019/OSM uzavřené dne 8. 3. 2019, a částkou skutečných nákladů na odnětí z lesního půdního fondu 
dle důvodové zprávy a  
2. uzavření dohody o vypořádání č. 10/2019/OSM/1 mezi manžely K., oba trvalým pobytem Praha 7 - Troja 
a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená dohoda 
o vypořádání je součásti tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 4/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 3630/15 a 3630/16 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K.  

předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je vlastníkem místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 222c na ulici Sladské. Část této místní 
komunikace se nachází na pozemcích p.č. 3630/15 a 3630/16 ve vlastnictví pana M. K. viz snímek orto foto.  
Pan M. K. nabídnul městu Rožnov pod Radhoštěm odkup pozemků p.č. 3630/15  
o výměře 66m2 a p.č. 3630/16 o výměře 109m2 nacházejících se pod místní komunikací.     
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 pozemků p. č. 3630/15 a 3630/16 ve vlastnictví M. K. byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 605-73/18 vyhotoveným dne 7.11.2018 Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 100 Kč/m2, což činí při 
výměře 175 m2 celkem 17.500,- Kč.   
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy  č. 64/2019/OSM s M. K., trvalý pobyt 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 tohoto podání. . Předmětem koupě jsou pozemky p.č. 3630/15 o výměře 66m2 a p.č. 3630/16 o výměře 109m2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 64/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 605-73/18 ze dne 7. 11. 2018 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 5 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  koupi pozemku p. č. 3630/15 a p. č. 3630/16 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní 
smlouvy č. 64/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.K. jako 
prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválená kupní smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č.5 /IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
7.3 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. 

č. 1337/2 a části pozemku p.č. 33/1, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví paní L.M.  
předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
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Ve veřejném zájmu města Rožnov pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV p. 
RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. bude tato stavba 
chodníku zasahovat mj. i na části pozemků p.č. 1337/2 a p.č. 33/1, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví L M.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou chodníku, 
bylo s L M dohodnuto odkoupení celého pozemku p.č. 1337/2 o výměře 214 m2 a části pozemku p.č. 33/1 o výměře cca 29 
m2. Přesná výměra pozemku p.č. 33/1 bude určena geometrickým plánem po dokončení výše uvedené stavby chodníku a 
jejího zaměření skutečného stavu. Do dokončení výše uvedené akce výstavby chodníku bude smluvní vztah mezi stranami 
upraven budoucí kupní smlouvou.  
Ceny převáděných nemovitostí byly stanoveny takto:  
1. pozemek p.č. 1337/2 v majetku L M:  
Cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 631-10/19 vyhotoveného Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem v 
oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 42.800 Kč, tj. 200,00 Kč/m2.  
2. část pozemku p.č. 33/1 v majetku L M o výměře cca 29 m2:  
Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši ve výši 650 Kč/m2.  
Po více jak 15-letých vyjednáváních o ceně pozemku v této maximálně rizikové dopravní lokalitě je výše uvedená cena 
akceptovatelná pro obě strany.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s L M ve znění smlouvy 
č. 016/2019/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. 016/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Bílkové č. 631-10/19 z 6. 3. 2019 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  6/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
016/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní L.M., 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 pozemku p. č. 1337/2 o výměře 214 
m2 a části pozemku p.č. 33/1 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Tylovice, 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. 6/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části městského 
pozemku p.č. 4934/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm manželům J. a odkoupení pozemku p.č. 
1337/4 a části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana K.J. a pana J.J.  
předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 

 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnov pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV 
p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. bude tato stavba 
chodníku zasahovat mj. i na části pozemků p.č. 1337/4 a p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice v podílovém spoluvlastnictví K a J J.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou 
chodníku, bylo s bratry K a J J dohodnuto budoucí odkoupení celého pozemku p.č. 1337/4 o výměře 128 m2 a části 
pozemku p.č. 30/1 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Tylovice pro vybudování chodníku podél silnice III/4867. K J za prodej výše 
uvedených pozemků požaduje odkoupení části městského pozemku p.č. 4934/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, který má v současnosti pronajatý dle nájemní smlouvy s městem Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění 
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manželů K a J J. Přesné výměry dotčených 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 výše uvedenými stranami upraven smlouvou o budoucí smlouvě kupní.  
Ceny dotčených částí nemovitostí určených k budoucímu prodeji byly stanoveny takto:  
1. část pozemku p.č. 4934/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v majetku města:  
cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 4316-152/2018 vyhotoveným 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 P B dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
2. pozemek p.č. 1337/4 v k.ú. Tylovice v podílovém spoluvlastnictví bratrů K a J J:  
Cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 631-10/19 vyhotoveného Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem v 
oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 25.600,00 Kč/m2, tj. 200 Kč/m2.  
3. část pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice v podílovém spoluvlastnictví bratrů K a J J:  
Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve stejné výši jako část pozemku p.č. 4934/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví města Rožnov p.R. určená k prodeji manželům K a J J, tj. ve výši 420 Kč/m2..  
Část městského pozemku p.č. 4934/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je dotčena nájemní smlouvou č. 002/1990/OSM/NAB 
ze dne 23.10.1990 ve prospěch K J. Ten chtěl již v minulosti část městského pozemku odkoupit. V návaznosti na 
uvažovanou stavbu chodníku byla jeho žádost zamítnuta s tím, že po dokončení stavby chodníku mu bude příslušná část 
pozemku p.č. 4934/1 sousedící s pozemkem p.č. 6366, který vlastní ve společném jmění manželů s J J, převedena za rozdíl 
v ceně převáděných pozemků do společného jmění manželů s J J.  
Záměr na převod části pozemku p.č. 4934/1 ve vlastnictví města, jež je předmětem této budoucí kupní smlouvy, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 284/13 ze dne 22.3.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 
pod Radhoštěm od 27.3.2019 do 12.4.2019 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na 
budoucí prodej části městského pozemku nebyla vznesena žádná připomínka či podnět k prodeji části pozemku.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 028/2019/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. 028/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Butkova č. 4316-152/2018 z 1. 3. 2018  
P3 - znalecký posudek Ing. Bílkové č. 631-10/19 z 6. 3. 2019 
 
 

Diskuse: 
Hlasování o usnesení č. 7 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
028/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, panem J.J.,  trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm a 
manžely J., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm a, dle důvodové zprávy a jejích příloh.  
Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na převod vlastnického 
práva k části pozemku p.č. 4934/1 o výměře cca 200 m2 ve vlastnictví města Rožnov p.R do společného 
jmění manželů J. , v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 30/1 o 
výměře cca 7 m2 dotčené stavbou chodníku a celý pozemek p.č. 1337/4 o výměře 128 m2 pod pozemní 
komunikací v podílovém spoluvlastnictví pana J.J. a pana K.J. do výlučného vlastnictví města v k.ú. 
Tylovice, jak je vyznačeno v situačním snímku a kde přesná výměra převáděných nemovitosti bude 
upřesněna až geometrickým plánem skutečného zaměření stavby chodníku. Schválená smlouva o budoucí 
smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 7/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 
st. 251 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní L.D.  

předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
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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. st. 251 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví L D.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou 
chodníku, bylo s L D dohodnuto odkoupení části pozemku p.č. st. 251 o výměře cca 19 m2. Přesná výměra části pozemku 
p.č. st. 251 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. st. 251 ve vlastnictví L D byla 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 P B dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s L D ve znění 
smlouvy č. 029/2019/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. 029/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Butkova č. 4316-152/2018 z 1. 3. 2018 
 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č.  8/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
029/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní L.D., trvale bytem 
Zubří jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek 
smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. st. 251 o výměře cca 19 
m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 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. 8/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 
216/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.C. 

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. 216/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví M C.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou 
chodníku, bylo s M C dohodnuto odkoupení části pozemku p.č. 216/2 o výměře cca 23 m2. Přesná výměra části pozemku 
p.č. 216/2 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. 216/2 ve vlastnictví M C byla stanovena dohodou dle znaleckého posudku č. 4316-152/2018 
vyhotoveným 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 P B dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s M C ve znění 
smlouvy č. 030/2019/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. 030/2019/OSM 
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P2 - znalecký posudek Ing. Butkova č. 4316-152/2018 z 1. 3. 2018 
 

Diskuse: 
p. Vychodil – táže se, zda součástí  dohod je i obnovení oplocení zabraných pozemků? 
Ing. Vojkůvková  – součástí smluv jsou i požadavky majitelů ohledně rekonstrukce oplocení. 
 
 
Hlasování o usnesení č.  9/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
030/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní M.C. , trvale bytem 
Hutisko-Solanec jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je 
závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 216/2 o výměře 
cca 23 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 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. 9/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. 
č. 1337/3 a části pozemku p.č. 35 vše k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B. 

předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnov pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV 
p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o. bude tato stavba 
chodníku zasahovat mj. i na části pozemků p.č. 1337/3 a p.č. 35 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví A B.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou 
chodníku, bylo s A B dohodnuto odkoupení celého pozemku p.č. 1337/3 o výměře 57 m2 a části pozemku p.č. 35 o výměře 
cca 9 m2. Přesná výměra pozemku p.č. 35 bude určena geometrickým plánem po dokončení výše uvedené stavby chodníku 
a jejího zaměření skutečného stavu. Do dokončení výše uvedené akce výstavby chodníku bude smluvní vztah mezi stranami 
upraven budoucí kupní smlouvou.  
Ceny převáděných částí nemovitostí byly stanoveny takto:  
1. pozemek p.č. 1337/3 v majetku A B:  
Cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 631-10/19 vyhotoveného Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, znalcem v 
oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 11.400 Kč, tj. 200,00 Kč/m2.  
2. část pozemku p.č. 35 v majetku A B:  
Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši ve výši 650 Kč/m2.  
Po více jak 15-letých vyjednáváních o ceně pozemku v této maximálně rizikové dopravní lokalitě je výše uvedená cena 
akceptovatelná pro obě strany.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s A B ve znění 
smlouvy č. 031/2019/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. 031/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Bílkové č. 631-10/19 z 6. 3. 2019 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 10 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
031/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem A.B. , trvale bytem 
Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem 
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 1337/3 o 
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výměře 57 m2 a části pozemku p.č. 35 o výměře cca 9 m2,  vše v k. ú. Tylovice, 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.10 /IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 
36 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana K.S.. 

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. 36 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví K S.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí stavbou 
chodníku, bylo s K S dohodnuto odkoupení části pozemku p.č. 36 o výměře cca 6 m2. Přesná výměra části pozemku p.č. 36 
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. 36 ve vlastnictví K S byla 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 P B dle smlouvy č. 88/2018/OSM.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní s K S ve znění 
smlouvy č. 032/2019/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. 032/2019/OSM 
P2 - znalecký posudek Ing. Butkova č. 4316-152/2018 z 1. 3. 2018 
 

Diskuse: 
p. Koryčanský – děkuje všem občanům, kteří městu odprodávají pozemky na vybudování chodníku. Je dobře, 
že město pozemky vykupuje  za adekvátní částky.  
Ing. Holiš – souhlasí a také děkuje občanům. 
Mgr. Kopecký – děkuje nejen občanům ale také zaměstnancům úřadu i vedení města za tuto dlouhodobou práci.  
Jednání byla složitá a občané mnohdy nepožadovali částky adekvátní. Vybudování chodníku je nutné, protože 
jde o úsek velmi nebezpečný. Pan Smékal také na veřejném projednávání apeloval, aby se obnovila snížená 
rychlost u restaurace Harcovna. Navrhuje, aby se vedení města aktivně podílelo a apelovalo na Zlínský kraj, o 
možnosti umístění dopravního značení s omezením rychlosti na 40 km/h v této lokalitě. Omezení by se 
vztahovalo na úsek od restaurace Harcovna po křižovatku na Bystřickém mostě, včetně zákazu předjíždění. 
PODNĚT! 
Ing. Holiš – upřesňuje průběh projektu, který byl předěláván na základě nesouhlasu občanů se základním 
projektem. Také se ustupovalo názoru Povodí Moravy, situace se stále vyvíjela. Loni ověřili vytyčení v prostoru 
jak by komunikace vypadala a  dotčení občané měli možnost shlédnout reálný návrh, se kterým nakonec 
souhlasili. Jednání měla svou historii, svůj vývoj a nebyla jednoduchá.   Nyní nastává doba realizace.  
MUDr. Němeček –požadavek na snížení rychlosti navrhuje ponížit na 30 km/h a lokalitu zařadit jako prioritní, pro 
umístnění  radaru.  
Ing. Holiš  – kraj nesouhlasí se snížením na  30 km/h, ale o požadavku snížení na 40 km/h  v daném úseku 
budeme kraj informovat.  
p. Jelínek –  Zlínský kraj bude opravovat komunikace na území města, které má ve svém vlastnictví. Táže se, 
zda je k dispozici harmonogram těchto plánovaných oprav? 
Ing. Kučera – v současné době probíhá oprava mostu u Eroplánu,  domlouváme opravu části komunikace v 
úseku Hradišťko. Na příštím zasedání zastupitelstva plán oprav předložíme.  
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Ing. Holiš  – účastní se kontrolních dnů k investiční akci  rekonstrukce mostu u Eroplánu, protože je  nutné 
směřovat  probíhající práce správným směrem. 
p. Koryčanský – namítá, že je zklamán délkou pracovní doby prováděcí firmy. Navrhuje apelovat na firmu, aby 
práce byly dokončeny co nejdříve. 
Ing. Holiš  – požadavek kraje týkající se prvního povolení  bylo dokončení prací do konce srpna. Nám se 
podařilo domluvit dokončení prací na konec června. Není vyloučen posun harmonogramu. Zabýváme se 
náhradním řešením dopravy ve městě.  
 
Hlasování o usnesení č. 11/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
032/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem K.S., trvale bytem 
V Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem 
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 36 o 
výměře cca 6 m2 v k.ú. Tylovice, 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. 11/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.9 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků ve vlastnictví pana M.S.  za 
pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 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 – ÚSEK 3“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o., (dále jen stavba 
chodníku) bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na části pozemků p.č. 280 a p.č. 281 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví M S.  
M S požaduje části pozemků p.č. 280 a p.č. 281 dotčené budoucí stavbou chodníku, směnit za městský pozemek p.č. 1116/12 
o výměře 992 m2 k.ú. Tylovice v lokalitě Tylovické horečky.  
Na základě skutečnosti, že pozemky p.č. 280 a p.č. 281 ve vlastnictví p. S sousedí s pozemky p.č. 288, p.č. 289 a p.č. 273/4 
ve vlastnictví města Rožnov p.R., kde na pozemku p.č. 288 se nachází pohřebiště v Tylovicích bylo dohodnuto a provedeno 
zaměření skutečné hranice mezi pozemky ve vlastnictví města a ve vlastnictví M S pro následné majetkoprávní vypořádání.  
Dle výše uvedeného zaměření byl geometrickým plánem č. 1093-7195/2018 vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 
04410793 dne 15.1.2019 (dále jen „geometrický plán“) z pozemku p.č. 280 odměřen a oddělen pozemek o výměře 39 m2 
nově označený jako p.č. 280/2,  
z pozemku p.č. 281 odměřen a oddělen pozemek o výměře 46 m2 nově označený jako p.č. 281/2  
a z pozemku p.č. 281 byl dále odměřen a oddělen pozemek o výměře 14 m2 nově označený jako  
p.č. 281/3, kde nově oddělené pozemky p.č. 280/2 a p.č. 281/2 jsou pro budoucí stavbu chodníku a na pozemku p.č. 281/3 se 
nachází část hřbitovního objektu ve vlastnictví města.  
Celková výměra nově oddělených pozemků ke směně ve vlastnictví M S činí 99 m2.  
Směňovaný městský pozemek p.č. 1116/12 v k.ú. Tylovice o výměře 992 m2 - jedná se o pozemek, louku, situovaný v severní 
oblasti části Tylovic zvané Tylovické horečky. Pozemek je přístupný ze zpevněné štěrkové komunikace ve vlastnictví města 
Rožnov p.R., která pozemek lemuje od západu. Od jihu pozemek hraničí s nezpevněnou komunikací ve vlastnictví města 
Rožnov p.R. Zástavba se v okolí pozemku nenachází. Dle platného Územního plánu obce je pozemek zařazen v plochách S*- 
Plochy smíšené nezastavěného území.  
Cena městského pozemku byla stanovena znaleckým posudkem č. 590-58/17 ze dne 11.9.2018 vyhotoveným Ing. Martou 
Bílkovou (příloha P4), IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a 
stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) po zaokrouhlení ve výši 24.000 Kč, což je 24,19 Kč/m2, jako cena v místě a čase 
obvyklá (tržní).  
Cena pozemků p.č 281 a p.č. 280 ve vlastnictví M S byla stanovena v roce 2015 znaleckým posudkem č. 105/3226/2015 ze 
dne 27.7.2015 vyhotoveným Ing. Janou Mikušovou (příloha P3), znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v 
Ostravě ze dne 2. 12. 1999, č. Spr. 3427/99 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 255 
Kč/m2, jako cena v místě a čase obvyklá (tržní). Pro nově oddělené pozemky p.č. 280/2, p.č.281/2 a p.č. 281/3 o celkové 
výměře 99 m2, by cena dle znaleckého posudku z r.2015 činila celkem 25.245 Kč.  
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Smluvní strany se dohodly, že pro účely této směnné smlouvy je hodnota směňovaných pozemků srovnatelná a nepožadují 
finanční vyrovnání.  
Záměr na směnu pozemku, jež je předmětem této směnné smlouvy byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 200/10 ze dne 8.2.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 19.2.2019 do 11.3.2019 
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na směnu pozemku nebyla vznesena žádná 
připomínka či podnět ke směně pozemku.  
Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavních práv na směňovaných pozemcích ve 
vlastnictví M S.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení směnnou smlouvu s M S ve znění smlouvy č. 
077/2019/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
katastrální 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - směnná smlouva č. 077/2019/OSM 
P2 - geometrický plán č. 1093-7195/2018 
P3 - znalecký posudek č 105/3226/2015 z 22. 7. 2015 – Ing. Jana Mikušová 
P4 - znalecký posudek č. 590-58/17z 11. 9. 2018 – Ing. Marta Bílková 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 12 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 280 o výměře 39 m2 
nově oddělené a označené jako p.č. 280/2, části pozemku p. č. 281 o výměře 46 m2 a o výměře 14 m2 nově 
oddělených a označených jako p.č. 281/2 a p.č. 281/3 ve vlastnictví pana M.S. , bytem Rožnov pod 
Radhoštěm, vše odměřeno geometrickým plánem č. 1093-7195/2018 pro k.ú. Tylovice, za pozemek p.č. 
1116/12 o výměře 992 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm bez finančního 
vyrovnání, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 077/2019/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a panem M.S.  ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá 
starostovi města schválenou směnnou smlouvu podepsat až po splnění podmínky výmazu zástavních práv 
váznoucích na směňovaných částech pozemku p. č. 280 a p.č. 281 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana M.S.  
Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 12/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.10 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 1075/5 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1072/3  o výměře 3 m2 ve vlastnictví pana L.K.  
, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo investiční akci „OPRAVA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ 
CHODNÍK K mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm“ na pozemcích parc.č. 1075/5, 1075/7 a 1072/3 v 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm.  
S bývalým vlastníkem nemovitosti p.č. 1072/3 panem L D mělo město Rožnov pod Radhoštěm dohodu, že po opravě a 
vybudování nové zpevněné plochy, při které dojde k zarovnání vlastnické hranice mezi městem Rožnov p.R. a p. L D, budou 
dotčené části pozemků bezúplatně směněny v souladu s geometrickým plánem. Ještě před majetkoprávním vypořádáním 
mezi L D a městem Rožnov p.R. došlo k převodu pozemku p.č. 1072/3 do vlastnictví L K.  
Dle geometrického plánu č. 6345-7193/2018 je část pozemku p.č. 1072/5 o výměře 3 m2 ve vlastnictví L K součástí odstavné 
parkovací plochy pro návštěvníky mateřské školky a část pozemku p.č. 1072/5 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Rožnova 
pod Radhoštěm je součástí zahrady L K.  
Pozemek p.č. 1072/5 o výměře 3 m2 je již zapsán na listu vlastnictví č. (vlastník K L) pro k.ú. Rožnov p.R.  
Cena pozemku p.č. 1075/5 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm je dle účetní evidence majetku, evidenční číslo 
pozemku 10696, ve výši 19 Kč/m2. OSM na základě ujednání s předchozím vlastníkem směňovaného pozemku p. L D a po 
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dohodě s L K navrhuje považovat oba směňované pozemky jako pozemky stejné hodnoty a směnu realizovat bez finančního 
vyrovnání.  
Záměr na směnu pozemku p.č. 1075/12, jež je předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 261/12 ze dne 8.3.2019 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 18.3.2019 
do 4.4.2019, 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 směnu částí pozemků ve znění směnné smlouvy č. 
065/2019/OSM uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES z PD investiční akce 
P2 - geometrický plán č. 6345-7193/2018 
P3 – směnná smlouva č. 065/2019/OSM 
 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 13 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 1075/5 o výměře 7 m2 
nově oddělené a označené jako p.č. 1075/12 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, odměřeno a 
označeno v geometrickém plánu č. 6345-7193/2018 pro  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p.č. 1072/5 
o výměře 3 m2 ve vlastnictví pana L.K.,  trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, bez finančního vyrovnání, 
dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 065/2019/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a panem L.K.  ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva 
je součásti tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 13/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku  p.č. 2201/8 o výměře 130 
m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví paní Š.V. 

předkladatelé Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
V rámci investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ v lokalitě Hradišťko, bude umístěno nové osvětlovací těleso do 
části pozemku p.č. 2201/8 ve vlastnictví Š V na ulici Družstevní v k.ú. Rožnov p.R. Pro realizaci investiční akce je nutné 
dotčenou část pozemku p.č. 2201/8 ve vlastnictví Š V odkoupit s čímž paní Š V souhlasí.  
Žádost o prodej projednala dne 15.5.2018 koordinační skupina městského úřadu, která s prodejem dle žádosti souhlasí.  
Požadovaná část pozemku ve vlastnictví Š V byla oddělena a nově označena geometrickým plánem č. 6447-1182/2018 
vyhotoveným společností RJGEO s.r.o., IČ: 25871781 jako pozemek p.č. 2201/15 o výměře 130 m2. Cena pozemku je 
stanovena dle znaleckého posudku č. 592-60/18 vyhotoveného dne 14.9.2018 Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, 
soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve 
výši 100, Kč/m2, celkem 13.000 Kč jako cena v místě a čase obvyklá (tržní).  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení části pozemku ve vlastnictví Š V ve znění 
kupní smlouvy č. 067/2019/OSM uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 
 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - znalecký posudek č. 592-60/18 ze dne 14. 9. 2018 
P2 - geometrický plán č. 6447-1182/2018 ze dne 21. 1. 2019  
P3 - kupní smlouva č. 067/2019/OSM 
 

Diskuse: 
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Ing. Holiš – děkuje všem zaměstnancům odboru správy majetku za práci na  výkupech pozemků.  
 
Hlasování o usnesení č. 14 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 2201/8 o výměře 130 m2, 
nově oddělené a označené jako p.č. 2201/15 ve vlastnictví paní Š.V., bytem Jesenice u Prahy, odměřeno 
geometrickým plánem č. 6447-1182/2018 pro k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich 
příloh a uzavření kupní smlouvy č. 067/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
paní Š.V.  jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení č. 14/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
Předsedající vyhlásil 10 minutovou přestávku. 
 
Předsedající: Ing. Jan Kučera 
 

8.1 Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s. 

předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je z titulu vlastnictví akcií jedním z akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652 (dále jen „společnost“) 

Z důvodu uplynutí funkčního období stávajících členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti budou na valné 
hromadě společnosti voleni noví členové představenstva a dozorčí rady.  Zastupitelstvo města nemůže do těchto orgánů 
společnosti delegovat (zvolit) členy přímo, může ale do těchto orgánů v souladu s § 84 odst. 2) písm. g) zákona o obcích 
navrhnout své zástupce, resp. kandidáty, o jejichž zvolení bude poté valná hromada společnosti rozhodovat. 
Představenstvo 
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období 4 let. Funkční 
období současného představenstva končí v červnu 2019. Současným členem představenstva za město Rožnov pod 
Radhoštěm je Ing. Radim Holiš. Navrhujeme, aby zastupitelstvo města navrhlo jako kandidáta na člena představenstva 
společnosti za město Rožnov pod Radhoštěm opět starostu města Ing. Radima Holiše. 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 6 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období 4 let. Funkční 
období současné dozorčí rady končí v červnu 2019. Současným členem dozorčí rady za město Rožnov pod Radhoštěm je 
RNDr. Václav Mikušek, který je současně jejím předsedou. Navrhujeme, aby zastupitelstvo města navrhlo jako kandidáta na 
člena dozorčí rady společnosti zastupitelku a radní paní Ing. Lenku Střálkovou. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - dopis společnosti Vak, č. j. Pi/6/03/2019 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – návrh je rozhodnutím koalice,  respektuje navržení starosty do představenstva, člen dozorčí rady 
byl však v minulosti členem opozice. RNDr. Mikušek udělal v této funkci velký kus práce a domnívá se, že paní 
Střálková jej nemůže nahradit. Dává proto PROTINÁVRH, aby členem dozorčí rady byl jmenován pan Jaromír 
Koryčanský.  
Ing. Kučera – v minulém období byl v dozorčí radě člen opozice a komunikace nebyla odpovídající.  
Ing. Holiš  -   společnost VaK Vsetín má 7 členné představenstvo, dozorčí rada je také 7 členná. Děkuje panu 
Mikuškovi za dlouholetou práci pro Vak. Přesto se domnívá, že navržená změna bude prospěšná. 
 
Předsedající vyhlásil 3 minutovou přestávku: 
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Hlasování o usnesení č.  15/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov 
pod Radhoštěm do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 
1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 starostu města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, , trvalým 
pobytem Rožnov pod Radhoštěm.  
 

Hlasování o usnesení č. 15/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o protinávrhu Bc. Blinkové:    
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov pod 
Radhoštěm do funkce člena dozorčí rady  společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 
Vsetín, IČO 47674652 pana Jaromíra Koryčanského, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.  
 

Hlasování o usnesení č. /IV: 

Pro:          7           Proti:              9  Zdržel se:        3   Nehlasoval:        1 

   
   Usnesení nepřijato. 
 
Hlasování o usnesení č.  16/IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov 
pod Radhoštěm do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 
1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 zastupitelku a radní města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Lenku 
Střálkovou,  trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.  

 
Hlasování o usnesení č. 16/IV: 

Pro:          12           Proti:              2   Zdržel se:        2  Nehlasoval:        4 

   
   Usnesení přijato. 
 
5.1. Informace o probíhajícím sporu s IPR 
Přednášející Mgr. Thomas Mumulos, právní zástupce města 
Mgr. Mumulos připomněl zastupitelům  aktuální stav  ve věci soudního sporu s IPR. V současné době je soudní 
spor ukončen ve vztahu k většině nemovitostí. Zůstává pouze spor ve věci o určení vlastnictví k budovám základní 
školy  Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. Tyto nemovitosti byly v původním řízení přiřknuty 
IPR, protože v dokumentech tyto dvě nemovitosti vedeny nebyly, tudíž nemohly přejít pod město. V původním 
rozhodnutí nemohlo být rozhodnuto kladně. Město tudíž zahájilo nové řízení o ručení vlastnického  práva k těmto 
dvěma nemovitostem s tvrzením, že jsme nemovitosti nezískali na základě privatizace, ale na základě hospodářské 
smlouvy. Ta se nemusí opírat o vklad do katastru nemovitostí.  Byla podána žaloba k Okresnímu  soudu, který  
tvrdil, že o záležitosti již bylo rozhodnuto, tudíž nemůže rozhodovat znovu. S  tvrzením jsme nesouhlasili s tím, že 
jde o jiný skutkový základ, kterým je hospodářská smlouva. Podali jsme odvolání ke Krajskému soudu, který vrátil 
záležitost zpět k Okresnímu soudu do Valašského Meziříčí. Nakonec nám Krajský soud budovy přisoudil.  Proti 
tomuto rozhodnutí se společnosti IPR odvolala k Nejvyššímu soudu, který nařídil Krajskému soudu  opětovné 
projednání záležitosti. Krajský soud řízení zastavil s odůvodněním, že se jedná o věci rozhodnuté. V tomto řízení 
se tudíž městu nemovitosti nepovedlo získat. Podali jsme tudíž dovolání k Nejvyššímu soudu a pokoušíme  se 
takto dostat k soudu Ústavnímu s tím, že se pokusíme prosadit zásady spravedlnosti, které kladou větší důraz na 
obecnou spravedlnost.  
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  – shrnuje, budovy městu nepatří pozemky jsou však naše. Bylo řečeno, že město nekomunikuje 
s protistranou. 
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Mgr. Mumulos – na protistranu se obrátil, jakmile byl rozsudek doručen, nyní je naplánovaná společná schůzka, 
která se uskuteční jakmile město ustanoví pracovní skupinu, která se záležitosti bude zabývat. 
Ing. Holiš - pracovní skupinu chceme aktivovat. Vyzývá politické strany o nominaci členů to této pracovní skupiny.  
Bc. Blinková – táže se, zda se bez ohledu na společnou schůzku připravuje dovolání k Nejvyššímu soudu? 
Mgr. Mumulos – dovolání připravujeme a podáme jej v náležité lhůtě. 
p. Koryčanský  – záležitost ještě zkomplikovala exekuce, táže se, zda tato  má nyní volný průběh? 
Mgr. Mumulos - informací jsme se zabývali, podali jsme vylučovací žalobu do exekuce, kde tvrdíme, že máme 
právo vlastnické, které je s exekucí neslučitelné. Soud nám nyní situaci zkomplikoval, řízení však nebylo dokončeno 
a proto by to té doby nemělo k exekuci dojít. Samotná skutečnost,  že spor existuje brání exekuci. 
Ing. Kučera – děkuje Mgr. Mumulosovi za informace.  
 

8.2 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení 
kratší doby nočního klidu 

předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 
 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto podání je vydání právního předpisu města Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně Obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu (dále jen „OZV“). 

Při přípravě OZV byl zvolen stejný postup jako v roce 2017 a 2018, tj. uveřejnění výzvy na webových stránkách města a její 
rozeslání širokému počtu pořadatelů kulturních a společenských akcí. Cílem uveřejnění výzvy bylo informovat veřejnost, že 
město zamýšlí i pro rok 2019 v některých dnech zkrátit dobu nočního klidu a vyzvat pořadatele, aby sdělili své návrhy. Do 8. 
února 2019 bylo podáno celkem 20 návrhů od 10 pořadatelů na zkrácení doby nočního klidu v roce 2019 (viz příloha č. 3 
důvodové zprávy). 

Na základě závěrů přijatých na radě města dne 25. 2. 2019 byly do návrhu zapracovány všechny návrhy na zkrácení doby 
nočního klidu, které město obdrželo na základě veřejné výzvy s tím, že doba nočního klidu byla zkrácena maximálně o 2 
hodiny, tedy počátek doby nočního klidu byl posunut z 22 hodiny na 24 hodinu.  Výjimkou je zkrácení doby nočního klidu v 
noci ze dne 29. (čtvrtek) na 30. (pátek) srpna 2019 z důvodu konání společenské akce „Koncert Čechomor“. V tomto případě 
byla doba nočního klidu zkrácena pouze o 1 hodinu (z 22 hodiny na 23 hodinu), neboť se jedná o noc mezi pracovními dny. 
Druhou výjimkou je zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 z důvodu oslav konce kalendářního 
roku. Zde je doba nočního klidu stanovena od 1:30 hodin do 6:00 hodin.  

Návrh OZV byl zaslán k posouzení zákonnosti na Ministerstvo vnitra ČR spolu s přílohou, která obsahovala zdůvodnění, proč 
chce město Rožnov pod Radhoštěm vydat OZV zkracující v některých dnech dobu nočního klidu (viz příloha č. 2 důvodové 
zprávy). Návrh OZV nebyl MV ČR shledán v rozporu se zákonem.  

Dne 8. 3. 2019 projednala rada města návrh OZV odsouhlasený MVČR a doporučila zastupitelstvu města vydat OZV ve znění, 
které je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.  

Přehled společenských akcí, v důsledku kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu na území města Rožnov pod 
Radhoštěm, je uveden níže. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
P2_zdůvodnění vybraných akcí 
P3_návrhy pořadatelů   

 
Diskuse: 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17 /IV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, 
kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 17/IV: 



23 

 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

8.3 Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný 
předkladatelé Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 
 
Důvodová zpráva: 
Investor výstavby v lokalitě Písečný požádal o pojmenování ulice v souvislosti s plánovanou kolaudací bytových domů.   
Nově pojmenována má být 
1. vedlejší kolmá komunikace v nové zástavbě vzniklé v rámci 1. etapy investiční akce EDEN podle zákresu v územní studii 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  
2. hlavní komunikace od ulice Kulturní směrem na sever po ulici Láz podle zákresu v mapě dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  
 
Možnosti pojmenování výše uvedených ulic projednala Komise Paměti města na svém jednání dne 4. 3. 2019, a to s ohledem 
na existenci pomístních názvů. Kromě stanoviska komise Paměti města, které má doporučující charakter, je nezbytné, aby 
zastupitelstvo při svém rozhodování o pojmenování nově vzniklých ulic v Rožnově pod Radhoštěm zohlednilo usnesení č. 
23/XIII ze dne 21. 6. 2016.   
 
Usnesení ZM č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016 – projednání návrhu paní B.K. ze dne 8. 5. 2016 (viz P03 důvodové zprávy) 
 
Dne 8. 5. 2016 obdrželo město návrh paní K.  na pojmenování některé z nově vzniklých ulic po A. G. Masarykové (viz příloha 
č. 3 důvodové zprávy), ke kterému zastupitelstvo města přijalo usnesení tohoto znění:  
Usnesení č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní B.K., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 
8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy 
a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní K.  a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit 
návrh paní K. na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí. Zastupitelstvo města nesouhlasí s 
přejmenováním některé ze současných ulic v Rožnově pod Radhoštěm. 
Doporučení Komise Paměti města  
Komise postupovala v souladu se schválenou metodiku  Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, 
regionální a národní identity a kulturního dědictví, která mj. jiné hovoří o principech při pojmenovávání ulic (viz 
http://invenio.nusl.cz/record/316014?ln=cs). Tato metodika je mimo jiné použitelná pro zavádění nových uličních názvů a jejich 
změny a je certifikovaná Odborem výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR. 
 
S ohledem na aktuální stav v území – existující územní studii a etapizaci výstavby – doporučila komise pojmenování „hlavní 
komunikace“ názvem Písečná a „vedlejší komunikace“ vzniklé v rámci 1. etapy investiční akce EDEN názvem Na Stárkách.  
 
USNESENÍ Komise paměti města č. 2/2019: 
Komise paměti města doporučuje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní po ulici Láz jako ulice P í s e č n á. 
Komise paměti města doporučuje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové zástavbě jako ulice N a S t á r k á c h. 
 
Komise „Paměti města“ dále navrhla vznik zásobníku urbanonym pro pojmenování dalších ulic v budoucnosti, kam by zařadila 
několik osobností lokálního významu, ale také návrh na pojmenování ulice po Alici Masarykové na základě návrhu paní K.. 
Komise považuje návrh pojmenování ulice po Alici Masarykové za vhodný, ovšem v lokalitách, kde existují pomístní názvy, 
doporučuje v souladu s metodikou použít primárně tyto.  

K vybraným pomístním názvům se komise přiklonila z následujících důvodů: 

Písečný  
Starý název pro hřbet směřující od Hradišťka k vrcholu Lázu, používaný v různých variantách, např. Písečný kopec, Písečný 
kopeček, ale později zřejmě nejčastěji právě ve zkrácené variantě Písečný. Logicky se usuzuje na název odvozený z písčitého 
podloží, písčité půdy, apod.  
 
Na Stárkách 
Původně šlo zřejmě pojmenování především usedlosti čp. 214 a přilehlých polností, časem rozšířené na pozemky 
nacházející se na západním svahu Písečného až po dnešní Kulturní ulici. (Spodní část svahu Písečného, v celé šířce od 
prostoru Finančního úřadu po dnešní obchodní dům Láz, a možná ještě i kousek dál nad hřbitov, se nazýval Mozvíz).  

http://invenio.nusl.cz/record/316014?ln=cs
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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".  
 
Zásobník urbanonym navrhovaný komisí Paměti města:  
Alice Masarykové 
Śremská 
Venclova 
Kuldova 
Štikova 
 
Závěr 
Z důvodů výše uvedených předkládáme zastupitelstvu města návrhy usnesení na pojmenování ulic ve variantním řešení, a to 
ke každé ulici samostatně. U každé ulice se tak bude vždy hlasovat nejprve o návrhu paní K.  (varianta 1). Pokud varianta 1 
návrhu usnesení bude přijata, o další variantě návrhu usnesení se již hlasovat nebude. Pokud varianta 1 návrhu usnesení 
nebude přijata, bude zastupitelstvo města hlasovat o variantě 2, popř. 3 návrhu usnesení.   
Další postup v případě schválení varianty č. 1 – pojmenování ulice po paní Alici Garrigue Masarykové dle návrhu paní K.  
 
Protože v návrhu paní Kvapilové jsou navrhovány 3 možnosti pojmenování („A. G. Masarykové“, „Alice G. Masarykové“ nebo 
„dr. A. G. Masarykové“), je nutné, aby v případě schválení pojmenování ulice podle návrhu paní K. zastupitelstvo města 
následně schválilo přesný název ulice. V tomto případě lze využít i návrh komise Paměti města „Alice Masarykové“.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní směrem na sever 
po ulici Láz v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, blíže zakreslené v příloze č. 1 
důvodové zprávy, názvem ……………..   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - zákres nové ulice - vedlejší kolmá komunikace v nové zástavbě vzniklé v rámci 1. etapy investiční akce EDEN 
P2 - zákres nové ulice - hlavní komunikace od ulice Kulturní směrem na sever po ulici Láz 
P3 - návrh paní K.  ze dne 8. 5. 2016 
 

Diskuse: 
Mgr. Kosová – doplňuje, že se bude hlasovat o návrhu usnesení č.1. Usnesení č. 2 se prozatím týká pouze 
omezeného počtu nemovitostí a je nutno upřesnit, kde ulice  končí. Přejmenování ulice by pro tamní obyvatele  
nebylo v současné době vhodné z důvodu parlamentních voleb. 
PhDr. Drápala – doplňuje, že komise paměti města se záležitostí zabývala, vycházeli i z praxe, v roce  2004 se 
pojmenovávalo více ulic a již tehdy se využívaly promístní jména na názvy. Postup se ukázal jako dobrý, dnes je 
také v souladu s metodickým pokynem. Komise navrhla  více historických názvů, které má v zásobníku . 
 
Hlasování o usnesení č. 18/IV.  

Návrh usnesení č. 1 
(vedlejší kolmá komunikace v nové zástavbě vzniklé v rámci 1. etapy investiční akce EDEN) 
 
Varianta 1 (pojmenování po Alici Garrigue Masarykové) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové 
zástavbě v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, blíže zakreslené 
v příloze č. 1 důvodové zprávy, po paní Alici Garrigue Masarykové.  
 
Hlasování o variantě č. 1: 

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

   
 Návrh nepřijat. 
 
Varianta 2 (Na Stárkách)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové 
zástavbě v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, blíže zakreslené 
v příloze č. 1 důvodové zprávy, názvem ulice Na Stárkách.  
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Hlasování o variantě č. 1: 

Pro:          5          Proti:                 8  Zdržel se:        6   Nehlasoval:        1 

   
 Návrh nepřijat. 
 
Varianta 3 (Písečná)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové 
zástavbě v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, blíže zakreslené 
v příloze č. 1 důvodové zprávy, názvem ulice Písečná.  
 

Hlasování o usnesení č.18 /IV: 

Pro:              16       Proti:              1 Zdržel se:        2   Nehlasoval:        1 

   
   Usnesení přijato. 
 
Mgr. Kopecký – navrhuje vrátit se k názvu Na Stárkách, když budeme schvalovat přejmenování ulice v návrhu 
usnesení č. 2  
Mgr. Kosová – Komise Paměti města se tímto návrhem  bude ještě zaobírat. 
Bc. Blinková – doplňuje, že v návrhu č. 2 jde o páteřní komunikaci, která by si spíše zasloužila název Písečná, a 
název Na Stárkách by byl vhodnější pro boční komunikaci (návrh usnesení č. 1). Nyní se to prohlasovalo  naopak. 
Ráda by akceptovala  návrh Komise Paměti města.   
Ing. Kučera – postup byl zachován, před samotným hlasováním byli zastupitelé informováni, co budou schvalovat.  
PhDr. Drápala – výsledek hlasování vnímá  jako úspěch lobbingu, kdy investor chtěl kvalitní adresu. 

 
Návrh usnesení č. 2 - nehlasováno 
(hlavní komunikace od ulice Kulturní směrem na sever po ulici Láz) 
 
Varianta 1 (pojmenování po Alici Garrigue Masarykové) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní 
směrem na sever po ulici Láz v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, 
blíže zakreslené v příloze č. 2 důvodové zprávy, po paní Alici Garrigue Masarykové.   
 
Varianta 2 (Písečná)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní 
směrem na sever po ulici Láz v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, 
blíže zakreslené v příloze č. 2 důvodové zprávy, názvem Písečná.  
 
Varianta 3 (Na Stárkách)  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní 
směrem na sever po ulici Láz v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, 
blíže zakreslené v příloze č. 2 důvodové zprávy, názvem Na Stárkách.  
 
 

8.4 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019 
předkladatelé Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy Bergen (Německo), Śrem (Polsko), 
Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko). S městy Bergen a Śrem jsou k dnešnímu dni uzavřeny programové 
dodatky spolupráce na rok 2019, které specifikují obsahovou náplň a jednotlivé aktivity konané v rámci této partnerské 
spolupráce (viz. příloha). 
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S městem Körmend je tento dodatek ve fázi schváleného návrhu, který budou podepisovat představitelé obou města na 
jednání v Körmendu ve dnech 25. - 28. 4. 2019. 
 
S městem P. Bystrica je tento dodatek ve fázi zpracovaného návrhu ze strany města Rožnov p.R. a v připomínkování a 
doplnění ze strany města P. Bystrica (viz. příloha). 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm má ve svém rozpočtu schválenu částku 175 tis. korun, kterou může použít na finanční podporu 
jednotlivých aktivit.  
 
Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2019 obsahuje 13 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří 
výměny jednotlivých skupin organizovaných ZUŠ, sportovní výměny házenkářů a společné akce měst – Bezhraniční valašení 
a Realizace projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy. 
 
Program spolupráce s německým Bergenem a polským Śremem na rok 2019 obsahuje 7 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity 
patří Dny Śremu, účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka nebo participace studentů na mezinárodním 
mládežnickém kempu. 
 
Program spolupráce s maďarským Körmendem na rok 2019 obsahuje 11 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří účast 
folklorních souborů na Rožnovských slavnostech a Dnech Körmendu, účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka 
a příprava společných projektů v rámci spolupráce partnerských měst. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Programová náplň partnerské spolupráce s městy Bergen a Śrem 
P2 - Programová náplň partnerské spolupráce s městem P. Bystrica 
P3 -  Programová náplň partnerské spolupráce s městem Körmend 

 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 19 /IV.  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce 
města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích 
příloh. 
 
Hlasování o usnesení č.19/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

9.1 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program I, Program III, Program IV, 
Program V, Program VI, Program VII, Program VIII, Program IX 

předkladatelé Ing. Dušan Vrážel, Ing. Radim Holiš 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Zásady“) 
schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 11. 12. 2018 usnesením č. 20/II, předkládáme zastupitelstvu 
města návrhy na poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2019 v rámci programů: 
PROGRAM I  Jednorázové aktivity a akce (oblast sportovní, kulturní a životní prostředí)  
PROGRAM III   Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV  Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V   Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI  Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII   Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII  Podpora vzdělávacích činností  
PROGRAM IX Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
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Pozn.: o poskytnutí programových dotací v rámci Programu II zastupitelstvo města již rozhodovalo na svém zasedání dne 19. 
února 2019 

 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami na svých jednání dotační 
komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise pro životní prostředí, komise zdravého města MA21 
a sportovní komise). Závěrečné zprávy z hodnocení žádostí jednotlivých komisí (příloha č. 3) jsou nedílnou součástí této 
důvodové zprávy. Jak vyplývá z těchto zpráv, nebylo možné vždy vyhovět všem předloženým žádostem. Důvodem úplného 
nevyhovění některých žádostí bylo nesplnění programových zásad a podmínek stanovených pro žadatele v jednotlivých 
programech jako je např. nedoloženy všechny povinné přílohy. Konkrétní zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých zprávách 
uvedených dotačních komisí. Dotační komise dále částečné nevyhověly některým žadatelům v plné výši, z důvodu že výše 
požadovaných finančních prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu 
určeny.     
 
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu města přidělení 
finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 2. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - 1  návrh na rozdělení programové podpory  
P2  - návrh na neudělení programové podpory 
P3  - zprávy z komisí 
P4 -  vzorová smlouva o poskytnutí dotace č. 322/2018/OSK 

 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 20 /IV.  
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. 

 
Hlasování o usnesení č. 20/IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Předsedající : Mgr. Kosová 
 

10.1 Informace k územnímu plánu Rožnov pod Radhoštěm, usnesení k žádostem o změnu ÚP 
předkladatelé Ing. Lenka Vojkůvková, Mgr. Kristýna Kosová, 
 
Důvodová zpráva: 
Územní plán Rožnova pod Radhoštěm schválený v roce 2002 byl na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v souladu s § 181 odst. 1 převeden a schválen v roce 2011. Tento proces byl umožněn za podmínky, že 
nebude změněna urbanistická koncepce původního územního plánu, z čehož vyplývá, že koncepce územního plánu pochází 
z roku 2002, kdy byl tento přijat, respektive se datuje ještě dál, neboť byl několik let zpracováván a projednáván před přijetím.  
Tento fakt je třeba mít na paměti, neboť z něj vyplývá, že stávající územní plán města vychází ze situace před dvaceti lety, a 
to jak ze situace města, tak z tehdejších zvyklostí v územním plánování. Tato východiska už dnes mohou být zastaralá, 
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nevyhovující nebo neplatná. „Překlopením“ v roce 2011 nedošlo k žádným kvalitativním zásahům do územního plánu, protože 
tento proces to neumožňoval.  
 
V minulém volebním období byla schválena Zpráva o uplatňování ÚP, následně vypracování několika územních studií, jejich 
projednání a zápis (lokality: Na Drahách, U Sladského potoka, Balkán, Pod Chlacholovem, Písečný), a dále pak Změna č. 2., 
která kromě projednání dílčích změn vymezila nově funkční plochu SX, která umožňuje drobné podnikání v rodinné zástavbě 
a dále umožňuje transformaci vybraných brownfieldů na nové městské funkce.  
Mezi aktuální problémy, se kterými se město Rožnov pod Radhoštěm potýká, patří zejména velké množství návrhových ploch 
pro bydlení individuální, které nejsou využívány.  
Dále se ukazuje, že pozornost by si zasloužily i návrhové plochy průmyslu, protože jsou aktuálně silně omezeny především 
sousedstvím s plochami bydlení, nebo špatným dopravním napojením, případně jsou v záplavových územích.  
V roce 2015 byla schválena Zpráva o uplatňování, ta se mimo jiné zabývala možnostmi rozšiřování zastavitelných ploch, což 
se děje prokázáním nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. Z prověření míry zastavění zastavitelných ploch a demografického vývoje 
vyplynulo, že „při ponechání navržených ploch pro bydlení v Územním plánu Rožnov pod Radhoštěm, které nejsou dosud 
zastavěny, nelze prokázat potřebu zapracování dalších návrhových ploch pro bydlení. Nové zastavitelné plochy pro bydlení 
by mohly být vymezovány pouze za předpokladu omezení nebo vypuštění jiných zastavitelných ploch pro bydlení bez 
navyšování celkové bilance.“  
Zastupitelstvo by tedy muselo rozhodnout o vypuštění některých návrhových ploch, aby mohlo navrhnout nové.  Tento proces 
je možný a nový zpracovatel územního plánu bude navrhovat úpravu stávajících zastavitelných ploch a návrh vhodnějších a 
dostupnějších zastavitelných ploch pro bydlení individuální. Za takovou změnu v území vlastníkovi nenáleží náhrada, pokud 
uplynulo 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila.  
Vzhledem k rozsahu návrhových ploch ale není vhodné k takovým zásahům do území přistoupit pořízením změny, ale 
pořízením nového územního plánu, který tuto problematiku zodpovědně a komplexně posoudí pro celé město, nikoliv pro 
případy ad hoc podle zájmu konkrétních stavebníků. K tomuto závěru se nyní přiklání pořizovatel územního plánu, zastupitel 
určený pro územní plánování a v minulém období jej doporučila také stavební komise.    
V srpnu 2018 se pro zastupitele konal kulatý stůl k územnímu plánování s architekty Jakubem Kynčlem, Jiřím Klokočkou a 
Alešem Stuchlíkem (zápis přílohou), kde se mimo jiné diskutovalo na téma změny územního plánu versus pořízení nového 
územního plánu s ohledem na nutnost přeřešit návrhové plochy pro bydlení v Rožnově pod Radhoštěm. Přítomní architekti 
v této věci doporučili cestu nového územního plánu jako zodpovědnější, přehlednější a bezpečnější než prostou změnu, která 
by pro svou komplikovanost a rozsah pravděpodobně vedla k napadení soudní cestou. Toto lze ilustrovat příkladem 
brněnského územního plánu, který byl rozsáhle aktualizován změnou, proces neproběhl správně, byl napaden žalobou a 
zrušen.  
Přítomní architekti viděli jako příležitost spojení zadání nového územního plánu se zpracováním strategického plánu a plánu 
udržitelné mobility, při provazbě těchto procesů můžeme podle jejich názoru město výrazně posunout vpřed. Jakub Kynčl 
shrnul svůj odborný odhad tak, že „fyzicky se územní plán pořízením nového nezmění ani o 20%, ale pokoušet se pokračovat 
na něčem tak starém není dobře. Pro Rožnov je nyní zásadní definovat novou vizi. Změna zadání je v praxi patrná posledních 
pět let, například máme možnosti uplatnit nové nástroje územního plánování, kupříkladu etapizaci nebo lokality s prvky 
regulačního plánu, dle změny stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Takže územní plán Rožnova pracuje se starým nastavením 
a nevyužívá nové.“   
V tuto chvíli evidujeme další požadavky o změnu ÚP, celkem 17. Sedm z nich již bylo v ZM odsouhlaseno (fy S. - Tylovice ZM 
21.2.2017,  p. S. - Tylovice ZM 20.6.2017, p. M. - Pod Černou horou ZM 20.6.2017  p. H. - Horní Paseky ZM 31.10.2017 , p. 
S. - Tylovice ZM 12.12.2017 ,  p. V. - Uhliska  ZM 12.12.2017).  
Deset žádostí dosud nebylo projednáno v ZM: 
1. p. Z./F.- Dolní Paseky, parc.č.2319/4, 2319/5, 2320/3, část 2324/4 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy sídelní 
zeleně-Z ⃰  na Plochu bydlení individuálního -BI   
2. p. T.- Uhliska, parc. č. 560/9, 560/10 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy krajinné  zeleně-K na Plochu bydlení 
individuálního -BI    
3. fy K. a.s. - Rybníčky, parc.č. st.1880, 2056/2  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy občanské vybavenosti – O na 
Plochu smíšenou specifickou -SX  
4. p. Z. - U Pivovaru, parc. č. st. 2/1, 2/2, 2/37, 2/3, 3/3  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy průmyslové výroby a 
skladů-VP na Plochu smíšenou specifickou -SX  
5. p. L. - Hážovice, část parc.č.516/7 k. ú. Hážovice, změna Plochy zemědělské-Z na Plochu bydlení individuálního -BI.    
6. p. Ž. - Horní Paseky, část parc. č. 3379/3, parc. č. 3379/2  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy krajinné  zeleně-K 
na Plochu bydlení individuálního -BI    
7. SDH Tylovice-Tylovice, parc. č. 1090, 1089/2, 1089/6, 1089/5, 1089/7  k. ú. Tylovice, změna Plochy krajinné  zeleně-K na 
Plochu občanské vybavenosti-O 
8. p. K.- Horní Paseky, parc. č. 2859/1, 2859/18, 2835/1  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy zemědělské-Z na Plochu 
bydlení individuálního -BI    
9. p. F. - Horní Paseky, část parc. č. 2910/6  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy zemědělské-Z na Plochu bydlení 
individuálního -BI.    
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10. p. J. - Horní Paseky, parc. č. 3386/5, část parc. č. 3384/2  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, změna Plochy přírodní-P⃰ na 
Plochu smíšenou obytnou vesnickou-SO.3 nebo Plochu bydlení individuálního-BI     
 
Kromě žádosti fy K.  a.s. se všechny žádosti týkají individuálního bydlení. S ohledem na výše uvedené se domníváme, že tyto 
požadavky by měly být řešeny v rámci nového územního plánu. Žádosti budou v rámci řešení nového územního plánu 
předloženy vítěznému urbanistovi k řešení. 
Bylo zahájeno zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2015-2018, která bude 
ZM předložena v listopadu letošního roku, přičemž s ohledem na výše uvedené bude tato zpráva doporučovat pořízení nového 
územního plánu.  
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Zápis z debaty s architekty 
P2 - Časová osa (Ing .arch. Horký) 
P3 - Mapová příloha-požadavky na změnu ÚP 

 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – změna  územního plánu (dále jen ÚP) je zapotřebí abychom nadále  nediskriminovali  místní 
obyvatele. Pokud by nám změna umožnila  20% uvolnění o další plochy pro výstavbu, pomohlo by to. Stavební 
činnost se každým rokem prodražuje a čím dříve ke změně dojde, tím lépe pro soukromé stavebníky.  
Bc. Blinková – změna ÚP by měla být schválena v září 2022. Pokud dojde ke 20% změn nebude to jen o změně 
pro výstavbu rodinných domů (dále jen RD),  ale spadají tam všechny plochy. 
Ing. Vojkůvková – stávající ÚP vycházel z počtu obyvatel. Bude o to tom, že vysoutěžíme urbanistu, který danou 
lokalistu zcelí tak, aby měla  hlavu a patu. Naopak ploch pro soukromou výstavbu budeme mít ze změnou méně. 
Dotčené orgány nám práci ztěžují 
Mgr. Kosová – nabízí se etapizace a rezerva. Můžeme se bavit, zda ve stávající zástavbě budeme podporovat 
dohušťování  výstavby. 
Ing. Holiš – byl přítomen u všech  jednání ohledně ÚP. Město mělo snahu lokality určené k výstavbě tzv. 
rozhýbat. Debata s majiteli pozemků však není jednoduchá. Již nyní víme, že všem žadatelům o změnu ÚP 
nebude možné vyhovět. Upozorňuje, že zodpovědnost za ÚP nemá ten, kdo jej vytváří, ale sami zastupitelé. My 
jej můžeme ovlivnit.  
Ing. Vojkůvková – pravidla jsou daná.  Urbanista provede průzkum území a provede návrh zadání. Zastupitelé  
budou zadání schvalovat včetně námitek občanů. Zastupitelé však nemohou mít požadavky na zpracování větší, 
než povoluje legislativa. Každou změnu musí umět urbanista odůvodnit.  
Ing. Holiš  – to, že změna ÚP bude schválena v roce  2022 je optimistická varianta. Žádá o férovou informaci pro 
žadatele o změnu ÚP.  
Mgr. Kosová – našim požadavkem bude, aby zastupitelstvo na pracovních jednáních, doplnilo vizi města. Toto 
zadání předložíme urbanistovi. Nikdo jiný, než zastupitelé nemohou o změně ÚP rozhodnout. Bude velmi záležet 
na tom, jak se do řešení změny ÚP zastupitelé aktivně zapojí. Pokud to nebudeme příliš zdržovat, v roce 2022 by 
mohli mít žadatelé o změnu ÚP předběžnou představu o tom, zda na svých pozemcích budou moci s výstavbou 
počítat či nikoli.  
Mgr. Drápal – ÚP bude škrtat některé návrhové plochy. Cílem nového ÚP bude, aby byla vytvořena  také nějaká 
rezerva, aby zastupitelstvo  mohlo žádostem  vyhovět. 
Ing. Vojkůvková – doplňuje, že plochy rezervní se nedají zastavbovat. Současný ÚP má množství návrhových 
ploch, schválil se však pozdě a utekla nám možnost dostat od státu zdarma pozemky určené pro výstavbu. 
S novým ÚP situace může být podobná. 
Ing. Mácha – základní otázkou je, zda chceme nový ÚP či nikoli. On sám je pro. Město připravuje nový 
strategický plán města, který úzce souvisí s ÚP.  
p. Koryčanský – namítá, že sice budeme mít nový ÚP, ale stávající žadatelé v něm zahrnuti nebudou. 
Ing. Vojkůvková – změna ÚP je záležitostí   lokalit a tyto nemůžeme posuzovat podle jednotlivých žadatelů. 
Mgr. Kosová – mezi cíle nového ÚP bude patřit, aby zde byly plochy, které jsou reálně zastavitelné. Bude 
svoláno pracovní jednání zastupitelstva a na podzim můžeme být schopni definovat zadání ÚP.  
 
Hlasování o usnesení č.  21/IV.  
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí došlé žádosti o změnu územního plánu dle 
důvodové zprávy a souhlasí s tím, aby tyto žádosti i žádosti, které přijdou po jednání zastupitelstva města 
dne 16. 4. 2019, již nebyly zastupitelstvu města předkládány, ale budou shromážděny u pořizovatele a 
předány novému řešiteli územního plánu, tj. budou řešeny v rámci nového územního plánu.      

 
Hlasování o usnesení č.21 /IV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

10.2 Zpráva o činnosti energetika města - BOD STAŽEN NA ŽÁDOST PŘEDKLADATELE 
předkladatelé Ing. Jan Cieslar, Ing. Radim Holiš 
 

 
Předsedající vyhlásil 10 minutovou přestávka 
 
 
10.3 Představení a prezentace  vizí ředitele T klubu-kulturní agentury 
předkladatelé Mgr. Jakub Sobotka, Ing. Radim Holiš, 
 
Mgr. Jakub Sobotka,  od 1. 3. 2019  ředitel T klubu- kulturní agentury, prezentuje zastupitelům první stěžejní dvě 
velké kulturní akce  letošního roku, kterými je koncert OUPENÉR, konaný  29.6. a Folkrokování. Dále překládá 
změny, které v rámci činnosti T klubu má v úmyslu provést. První je ve změně sídla, kdy T klub po dlouhé době 
opouští starou budovu. Další změny, které plánuje: 

1) Změna názvu agentury a nová vizuální identita. T v názvu znamená Tesla, která dnes již není. Město 
připravuje změnu vizuální strategie, kulturní agentura se připojí.  

2) Úzký tým odborníků, zvyšovat vzdělání zaměstnanců a dbát na profesní kvalifikaci.  Rád by přivítal do 
týmu ve formě externistů nové odborníky 

3) Diferencované financování 
4) Konstruktivní spolupráce s ostatními hráči v kultuře – snaha spojovat lidi, spolupracovat, 
5) Nové prostory. Nyní máme k dispozici prostory v kině PANORAMA a hudebního klubu VRÁTNICE. 

Ostatní prostory je nutno pronajímat. Našim cílem je hledat nové prostory, kde by mohly být akce 
provozovány, přestože je to jen na dobu přechodnou.  

6) Finance – provoz agentury je dotován městem, ale bude se snažit hledat zdroje vlastní s využitím 
grantových možností, či reklam. 

Diskuse: 
 

MUDr. Němeček – táže se, co si ředitel slibuje od změny názvu agentury? T klub je známá značka, která zde 
existuje velmi dlouho, která přežila změnu režimu v roce 1989. Osobně změnu názvu nedoporučuje, bude to 
kontraproduktivní. 
Mgr. Sobotka – Tesla již neexistuje, budova T klubu také nebude. Zvažuje obnovit název Městská kulturní 
agentura. Město bude stavět nové Kulturní centrum a i proto by byl název odpovídající. Chápe, že opouštět 
zavedenou značku je dilema, ale na poli kultury si to můžeme dovolit.  
Bc. Blinková – souhlasí s MUDr. Němečkem. V prezentaci nezaznamenala prozatím žádný nový posun 
v programové náplni krom projektu galerie moderního umění, který však nebude finančně zajímavý. 
Mgr. Sobotka – změny jsou zahrnuty v rámci jednotlivých akcí. Pro rok 2019 jsou v plánu dvě stěžejní akce, na 
které upozornil v úvodu. V rámci výběrového řízení prezentoval návrhy různých akcí, které by chtěl v budoucnu 
zrealizovat, avšak není úplně reálné, aby některé své záměry uskutečnil již během letošního či příštího roku. 
Potřebují čas na přípravu. Co se týče galerie moderního umění, jeho snahou je najít finance na provoz.  
Mgr. Kosová –  pan Sobotka přišel s nějakou vizí, nyní se musí vypořádat  s  realitu. Na úřadě byla nově 
vytvořena pozice vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu, kterým je Ing. Martin Beníček. Oba pánové spolu 
spolupracují.  
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p. Koryčanský – táže se, zda se pan Sobotka necítí svázán tím, že nejsou momentálně prostory pro pořádání 
akcí. Jak chybějící prostory bude řešit?. 
Mgr. Sobotka  – výstavba Kulturního centra bude realizována nejdříve za 3 roky, což je ideální doba nastavit 
procesy tak, aby vše fungovalo. Má čas na to,  aby získával kontakty. Pro pořádání akcí nynějších hledá 
alternativní prostory. Snaží se najít prostor pro konání jednorázových akcí a také využívat venkovní prostory. 
Jeho snahou je také vybudovat kolektiv kvalitních zaměstnanců, změnit některé vnitřní postupy a v neposlední 
řadě změnit komunikaci agentury navenek. Zajímal se o případné využití zastřešeného zimního stadionu pro 
pořádání koncertů. Bohužel prostor nevyhovuje.  
p. Mikulášková – galerii umění Rožnov potřebuje, výtvarné umění je ve městě opomíjené. Vzpomíná galerii 
sochařského umění pana Žanty, která byla ve městě v minulosti. Také se přimlouvá za posluchače dechovky, 
aby si i oni v rámci kulturního dění přišli na své.  
Mgr. Sobotka – děkuje za nápad, bude rád za podněty jak od zastupitelů,  tak od občanů města.  
p. Vychodil – táže se, zda předpokládá kooperaci s galerií Crears?  
Mgr. Sobotka –  Crears je soukromá komerční galerie, která se zvětšuje. Program mají pro letošní rok zajímavý. 
Měla by však fungovat galerie,  která nemá komerční zaměření, proto komunikuje s galerií 3 etáž. Ale vzájemnou 
spolupráci na poli kultury vítá a bude podporovat.  
Mgr.  Kopecký – byla představena možnost změny názvu a sám tuto změnu vnímá pozitivně stejně tak změnu 
vizuálního stylu.  
Ing. Kučera – panu Sobotkovi je potřeba dát čas, aby své vize mohl naplnit. Umí naslouchat a pokud se pro něco 
rozhodne, ví, proč to dělá. Sám je přesvědčen, že půjde o novou éru kultury v Rožnově. Vedení města dále 
děkuje paní Lence Vičarové, bývalé ředitelce T klubu-kulturní  agentury za její dlouholetou práci na poli kultury ve 
městě.  
 

11.1 Informace k investičním projektům 
předkladatelé Ing. Dita Vávrová, Ing. Radim Holiš, 
Ing. Vávrová představuje  prezentuje projekty, které město v současné době připravuje a realizuje. 
Realizace: 

- Realizace akce smíšená plocha Kramolišov, dokončení červen 2019 
- Parkoviště na ul. Zemědělská 
- Propojení chodníku na ul. Partyzánská a  rozšíření t o přechod pro chodce  
- Úprava chodníku a komunikace ul. Horská před ZŠ. 5. května  

Příprava projektů: 
- Modernizace tříd Základních škol  (4 části – stavební část, pomůcky, konektivita, u ZŠ Videčská 

rekonstrukce sportovního areálu) 
- Chodník Tylovice-Hážovice, úseky č. 1 a 3.  
- Vodovod Horní Paseky 

Představuje:  
- Harmonogram výstavby Kulturního centra  
- Harmonogram přístavby knihovny 

 
Diskuse: 
 
Ing. Holiš  – žádá zástupce politických uskupení o nominanty do dvou pracovních skupin pro výstavbu Kulturního 
centra  a přístavbu knihovny, tak aby  rada města dne 29. 4. mohla tyto členy zvolit.  Současně připomíná zaslání 
nominantů do pracovní skupiny IPR. Vše do konce týdne na odbor kanceláře starosty.  
MUDr. Němeček –upozorňuje na kritickou situaci v parkování u polikliniky, která se ještě zhorší, pokud v rámci 
stavebních pracích na kulturním centru zaniknou parkovací místa u kina.  
Ing. Holiš  – záležitost je v řešení. Víme o dvou pozemcích s jejichž majiteli  můžeme jednat.  
PhDr. Drápala  – poukazuje na špatný přístup firem, které pracovaly při rekonstrukci ul. Bezručova u ZŠ Pod 
skalkou. Pokud bude probíhat tak velká stavba bude to problematické pro děti ze školy 
Ing. Holiš – stavba bude zabezpečena tak, aby tam děti vůbec neměly přístup. O stížnosti na firmu ze strany 
školy neví.  
p. Koryčanský –táže se, kdo financuje budování parkoviště na ul. Zemědělská a zda toto parkoviště bude 
prioritně využívat firma ON SEMICONDUCTOR? 
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Ing. Holiš  – stavbu parkoviště prozatím financuje město. V lokalitě má ONSEMI své parkoviště, mají stavební 
povolení pro vybudování parkoviště, můžeme se domluvit na zpoplatnění. Prozatím jednání s firmou neproběhlo, 
pokud budou mít o parkování zájem, budeme řešit.  Vysoutěžená částka na parkoviště ul. Zemědělská je ve výši 
2.400.000,- 
 
 
 

11.2 Investice o plánovaných investicích odboru správy majetku na rok 2019 
předkladatelé Ing. Michaela Hanzl, Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
Ing. Hanzl  prezentuje investiční akce, které Odbor správy majetku realizuje či plánuje v rámci rozpočtu pro rok 
2019 
Zeleň: 

- Zazelenění prostor u křižovatku u Janíka – trvalkové záhony kvetoucí po celý rok 
- Dosadba dřevin na Jižním městě 
- Oprava jezírka v městském parku 
- Zpracování projektové dokumentace revitalizace sdílení zeleně 1. máj 

Technika: 
- Pořízení sekacího traktoru 
- Pořízení mobilního dopravního značení pro velké akce ve městě 

Opavy komunikací: 
- Chodník J. Fučíka, nad restaurací Láz, horní část městského parku, nášlapné chodníky na sídlištích, 

komunikace na ul. Polanského  
Další akce: 

- Obměna parkovacích automatů 
- Zateplení domu Svazarmovská 1684 
- Ve fázi přípravy je revitalizace domu na ul. Kulturní,  Moravská a  Lesní 2330 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Kor. Paseky, rekonstrukce kotelny MŠ Tylovice, rekonstrukce soc. zařízení a 

úklidové místnosti na MŠ 1. máje. Budovy MěÚ – výměny kotlů klimatizace obřadní místnosti. 
- Hřbitov Na Láni – oprava havarijního stavu WC, rozšíření kolumbária 
- Dětská hřiště – plánovaná oprava Hřiště Horní Paseky, oprava tenisové zdi v parku, obměna herních 

prvků na hřištích.  
- Doplnění navigačního systému města,  oprava stávajících parkovacího systému na parkovišti Mlýnská 

dolina. 
Odpadové hospodářství 

- Nákup nádob na bioodpad 
 
Diskuse: 
 
p. Koryčanský – má několik PODNĚTŮ: 
1) kvituje opravu cvičné tenisové zdi v parku, místo drátěného pletiva navrhuje prodloužit dřevěný plot a odstranit 
plechovou boudu u kurtu  
2) vybudovat nášlapné chodníky u parkovacích automatů 
3) některé dopravní značky jsou vyšisované od slunce, je zapotřebí obnovy.  Na jaře probíhají ořezy stromků a do 
sběrného dvora se vozí větve. Tyto pak za drahé peníze to převážíme k likvidaci do Příbora. Navrhuje pořídit 
drtičku například v lokalitě u Psího útulku.  Bude to mnohem levnější způsob zpracování dřevin s tím, že 
bioodpad se může dále použít. Chovejme se ekologicky!  
PhDr. Drápala – daří se získávat finance z evropských fondů. Město se hlásí k tradici lázeňství a má již 6 let 
v majetku lázeňské stezky. Upozorňuje na špatný stav informačních cedulí v rámci těchto stezek. PODNĚT! 
Ing. Kučera – dodává, že podněty na nedostatky ve městě mohou zastupitelé zasílat na úřad přímo  
p. Jelínek – potvrzuje, sám posílal během minulého týdne 3 podněty na Odbor správy majetku a vše je vyřešeno.  
Mgr. Kokinopulos – město vydává seniorům senior karty, které si však mohou zájemci vyzvednout na úřadě na 
Palackého ulici ve druhém patře bez možnosti výjezdu výtahem. Pro pořízení této karty dále potřebují svou 
fotografii. Nejbližší fotograf je nyní ve Valašském Meziříčí. Pro mnohé méně mobilní seniory je pak vyřízení 
takové karty neřešitelný problém.  PODNĚT! 
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Ing. Kučera – záležitost budeme řešit, kompetentní úředník na vyzvání sejde do přízemí, kde administrativu 
spojenou s vyřízením senior karty vyřídí.  
p. Koryčanský – upozorňuje na lokalitu Koryčanských Pasek, kde se již roky neprovedla žádná investiční akce. 
Přimlouvá se proto za aktivitu v této lokalitě 
Ing. Holiš  – lokalita Koryčanských Pasek je specifická v přípravě projektů. Plochy pro další rozvoj a výstavbu 
nových parkovacích míst v této lokalitě momentálně nejsou. Vnímáme, že je zde deficit. 
p. Koryčanský – rada města stanovila členy dozorčí rady společnosti Městské lesy. Poukazuje na střet zájmu 
pana předsedy, kterým byl jmenován pan Konupka,  a který má podepsanou smlouvu s Městskými lesy. 
PODNĚT! 
Ing. Holiš  – o zmíněném střetu zájmu neví, pana Konupku můžeme přizvat na příští zasedání zastupitelstva 
k vysvětlení.  
MUDr. Němeček – upozorňuje na problém křižovatky u Janíka, kde je stále krátká doba pro odbočení do centra 
pro automobily, které jedou ze směru od křižovatky u Eroplánu.   
Bc. Kovář – se záležitostí jsme se obrátili na firmu, která nám v nastavení světelné signalizace vyhověla a 
prodloužila délku intervalu na maximum.  
Mgr. Kopecký – žádá opět o prověření intervalu, protože zneprůjezdňuje křižovatku. 
Ing. Holiš – křižovatku budeme sledovat.  
 

12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast a za věcnou debatu . 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:   ve 19:15 hod.   
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm     29. 4.  2019 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                        Bc. Markéta Blinková         …………………………………………… 
   
 
        Ing. Jiří Sapík      …………………………………………… 
 
 
 
 


