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Z Á P I S 

z XXVI. zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 11. září 2018  
 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

P R O G R A M 

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   

     - Mgr. Roman Hep 

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

6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4   

6.2 Projednání a schválení dohody o ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r. o. 

6.3 Schválení kupní smlouvy na prodej akcií EP Rožnov a.s.                                                                                                      
                                                                                    - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
majetkoprávní oddělení 

7.1 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35) 

7.2 Vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s. 

7.3 Revokace bodu 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části 
městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/32 o výměře 203 m2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve prospěch paní M.R. (splátkový kalendář) 

7.4 Revokace bodu 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části 
městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/31 o výměře 133 m2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve prospěch manželů A. (splátkový kalendář) 

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (vybudovaní a budoucí  
koupě staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod vlastnického práva k 
pozemkům) ke stavbě „Eden Rožnov 2“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.) 

7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2645 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve spoluvlastnictví pana M.F., pana T.F. a paní J.F. , Dolní Paseky-zastávka u revíru 

7.7 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2643/1 v  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví  pana M.K. , Dolní Paseky-zastávka u revíru 

7.8 Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod 
budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J. , Zašová, v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm a zřízení předkupního  práva a výhrady zpětné koupě 
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7.9 Projednání a schválení dohody se zrušením předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm  na 
pozemky p.č. st. 1673/1 a p.č. 963/5 ve vlastnictví EP Development RPR, vše v k.ú Rožnov pod 
Radhoštěm 

7.10 Projednání a schválení dohody o narovnání vzájemných sporných práv a závazků mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve věci pronájmu 
sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (mimo průmyslový areál Tesla) 
za účelem umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí a bezdůvodného 
obohacení za užívání části pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem provozování 
reklamních panelů a betonových skruží pro reklamní účely  

7.11 Schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u 
parkoviště na ulici Bayerova 

  
                                                                                       - Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš 

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  

8.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2017         
                                      - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross  
                                                                  

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU 

9.1  Schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Valašsko – projekt 
Destinační společnost Valašsko                                                                                                                    

                    - Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel  
                                                            

10. ODBOR  ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

10.1 Informace o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 
2017 

10.2 Partnerská spolupráce měst Rožnov pod Radhoštěm a Považská Bystrica: schválení realizace projektu 
„Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (Fond malých projektů, program Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3) včetně zajištění finančních prostředků na 
spolufinancování tohoto projektu  

 10.3     Projednání a schválení druhé aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
ORP Rožnov pod Radhoštěm 

             
   - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Bc. Roman Chmelař 

                                                           

11. OSTATNÍ PODÁNÍ 

11.1 Kontrola realizace projektů zahrnutých v rozpočtu města 2017 pro organizační jednotku 3900 - Odbor 
investic 

                      - Alois Vychodil 
 

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“,  

„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech 
 

- Ing. Radim Holiš, Ing. Bc. Roman Chmelař 

1. ZAHÁJENÍ   
XXVI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:05  hodin. 
Přítomno:   20   zastupitelů,  
Omluveni:   MVDr. Jana Malcová 
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Úvodem starosta poděkoval za dlouholetou práci v zastupitelstvu města panu Jaroslavu Kučerovi a paní Lence 
Vičarové, kteří jako jediní z členů zastupitelstva  již nebudou obhajovat svůj post v následujících komunálních 
volbách. 
 

 
2.   STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:             
 

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ Bc. Zlatuši Lušovskou    -  souhlasí 
➢ RNDr. Ivana Lukáše    -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 

Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu zastupitelstva: 
 
jako předsedu: 

➢ Ing. Lenku Střálkovou  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Ing. Libora Zavadila  – souhlasí      
➢ Martina Baratku   – souhlasí 

 
      Hlasování o členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Ing. Holiš navrhuje doplnění programu o dodatečný bod č. 5.2. „Změna počtu dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva města“. Materiály k tomuto bodu Vám byly zaslány v pondělí 10.9.2018. 

 
Hlasování o doplnění programu o bod č. 5.2.: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
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Dále informuje o o zařazení bodu č. 7.10 , jehož předkladatelem je Ing. Kubiš, týkající se projednání a schválení 
dohody o narovnání vzájemných sporných práv a závazků mezi městem Rožnov p.R. a Ing. Ivanem Mischingerem, 
na program jednání v okamžiku, kdy dorazí na zastupitelstvo Mgr. Thomas Mumulos, který město v dané kauze 
zastupuje.  Aktuálně bychom proto výše uvedený bod projednali, jakmile Mgr. Mumulos dorazí. 

 
Hlasování o zařazení bodu č. 7.10. dle aktuálního příjezdu Mgr. Mumulose: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XXVI: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
odhlasovaných  změn. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XXVI:  

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

4.1  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
Předkladatel: Mgr. Roman Hep 
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. 4/XXIII, ze zasedání ZM konaného dne 27.2.2018: 
(bod č. 7.2  Projednání  a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů P. ). Předkladatel Ing. Kubiš. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m2 oddělenou a nově 
označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2 m2 oddělenou a označenou jako „díl b“ a části pozemku p.č. 
3605/3 o výměře 0,44m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3, 
to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m2 oddělenou a nově označenou 
jako p.č. 6369 ve společném jmění manželů P. , oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a 
odměřeno geometrickým plánem č. 6061-31/2016, bez finančního vyrovnání, a směnnou smlouvu č. 53/2018/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a manželi P.  ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města 
schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních práv váznoucích na směňované části 
pozemku p. č. st. 353, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví manželů P.  Schválená smlouva je součásti tohoto 
usnesení. 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - Manželům P. byly předány podklady (geometrický plán, souhlas s dělením pozemku, 
schválená smlouva) pro jednání s Komerční bankou o podání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí na výmaz zástavního 
práva k pozemku převáděnému v rámci směnné smlouvy z vlastnictví manželů Povalových na město Rožnov p.R.  
Plnění úkolu 12.6.2018: Manželé P. na základě předaných podkladů požádali Komerční banku o výmaz zástavního práva ke 
směňovanému pozemku.   
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Manželé P. zatím nepodali návrh na vklad do katastru nemovitostí s podklady od Komerční banky pro 
výmaz zástavního práva. 
Mgr. Hep – manželé P. podali návrh na katastr nemovitostí, nyní běží 20 dení lhůta, pak ST podepíše  

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 8/XXIII, ze zasedání ZM konaného dne 27.2.2018: 
(bod č. 7.6  Projednání a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z 
vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje přísluší Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín do 
vlastnictví města Rožnov p.R. (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města) 
formou bezúplatného převodu), předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  nabytí pozemků:  
a) p.č. 3616/7   - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   4 m2  
p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2  
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p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  31 m2 

vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   31 m2 

p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře  15 m2 

p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     1 m2 

p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2 

p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře   11 m2 

p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   98 m2 

p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2 

p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   15 m2 

p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   17 m2 

p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   19 m2 

p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   20 m2 

p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2 

p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     9 m2 

p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2 

p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     8 m2 

p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     6 m2 

p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře   15 m2 

vše v k.ú. Tylovice 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. 8/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení a 
Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Dle sdělení p. Melichaříkové (ŘS ZK, prac. Valašské Meziříčí) byly podklady předány k projednání 
orgány kraje.  
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Dle sdělení Mgr. Pekarčíka (právník majetkoprávního oddělení Zlínského kraje):  
Záměr na převod pozemků na město byl vyhlášen. Dne 10.9.2018 bude Zastupitelstvo Zl. kraje schvalovat bezúplatný převod 
výše uvedených pozemků na město. Následně bude Zl. krajem vypracována a zaslána na město Rožnov p.R darovací 
smlouva.   

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 
(bod č. 7.7. Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov p.R. 
(pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu.) předkladatel Ing. 
Kubiš 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  nabytí pozemků:  
p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m2 
p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m2  
p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m2,  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby 
chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení 
zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 9/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní oddělení. 
Plnění úkolu 12.6.2018: Ze Zlínského kraje vzešel požadavek na doplnění podkladů o schválení bezúplatného převodu p.č. 
1040/50 ve vlastnictví města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města  Rožnov p.R. bude projednávat záležitost v bodě č. 7.4. ZM 
dne 12.6.2018. Z usnesení vzešel úkol, který je řešen v úkolech ze zasedání ZM 12.6.2018 
Plnění úkolu 4. 9. 2018  Podklady předány na Zlínský kraj. Darovací smlouvy budou připraveny po dokončení a zaměření 
stavby náhradního chodníku na pozemcích Zlínského kraje.  

✓ úkol vyplývající z usnesení č.29/XXIII.,  ze zasedání ZM konaného 27.2.2018 
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(bod č. 11.5.  Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016), úkol 
plní odbor rozvoje a investic 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole projektů z období 2010 – 2016, které 
nebyly realizovány a projekty u kterých se v započaté přípravě se nepokračuje. Zastupitelstvo města ukládá městskému 
úřadu zpracovat časový výhled pokračování prací na neukončených projektech, u kterých se realizace předpokládá. 
 
Plnění úkolu 24.4.2018: Úkol není časově limitován a je stále v řešení.  29.3.2018 proběhla schůzka s předsedou Kontrolního 
výboru panem Vychodilem, seznam projektů je předběžně zpracován a je stále v jednání. 
Plnění úkolu 12.6.2018:   Vedení  města byla zaslána samostatná tabulka s návrhem, úkol je v jednání.  
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Tabulka s návrhem harmonogramu byla projednána vedením města. Harmonogram se seznamem 
neukončených projektů byl předán zastupitelům na jednání zastupitelstva 12. 6. Vytvořený harmonogram se pravidelně 
aktualizuje, poslední verze bude předložena na jednání zastupitelstva. 
Mgr. Hep – doplňuje, že aktualizovanou tabulku obdrželi zastupitelé přímo na zasedání 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 4/XXIV., ze zasedání ZM konaného 24.4.2018: 
(bod č.6.3 Návrh na prodej akcií EP Rožnov, a.s. a  EP Development RPR a.s), předkladatel Ing. Hrnčárek   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zrušením účasti města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře ve 
společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45193631 a ve 
společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 06242685 a 
v návaznosti na toto rozhodnutí  
1. schvaluje prodej 800 ks akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 45193631 a 800 ks akcií společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 06242685 formou elektronické dražby s nejnižší cenou stanovenou ve znaleckém posudku 
52/4-2018, který je uveden v příloze důvodové zprávy  
2. pověřuje starostu města Rožnov pod Radhoštěm provedením všech právních jednání za město Rožnov pod 
Radhoštěm v souvislosti s prodejem výše uvedených akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45193631 a společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 06242685 formou elektronické dražby dle bodu 1 tohoto usnesení,  
3. ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o prodeji výše uvedených akcií s účastníkem, který učiní v rámci 
elektronické dražby nejvyšší podání. Bude-li nejvyšší podání nebo okolnosti s ním související v rozporu s § 38 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je starosta města povinen předložit návrh na 
uzavření smlouvy o prodeji akcií ke schválení zastupitelstvu města. 
4. bere na vědomí, že účast města Rožnov pod Radhoštěm ve společnosti EP Rožnov, a.s. a EP Development RPR 
a.s. zaniká dokončením převodu akcií na třetí osobu. 
Plnění úkolu 12.6.2018: V současnosti se ve spolupráci s Městem Frenštát připravuje elektronická dražba na prodej akcií. Na 
tuto odbornou záležitost byla Městem Frenštát doporučena firma PPE.CZ s.r.o, která  vypracuje veřejnou zakázku dle 
zákona  č. 134/2016 Sb.. Zakázka (dražba) bude probíhat plně elektronicky. Připravuje se trojstranná kupní smlouva mezi 
budoucím kupujícím a akcionáři (Městem Frenštát, Městem RpR, Městem VM). 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: 1) Dne 4. 6. 2018 bylo valnou hromadou společnosti EP Development, a.s. (dceřiná společnost) v 
souladu s § 375 zákona č.  90/2012 o obchodních společnostech o nuceném převzetí ostatních akcií od minoritních akcionářů 
(tzv. vytěsnění). Město Rožnov p R. za tyto akcie obdrželo částku 325 Kč za kus, tj. 260.000 Kč. Tyto prostředky jsou již na 
účtu města.  
2) Města Rožnov p.R.,   Valašské Meziříčí a Frenštát p.R. po vzájemné dohodě o společném prodeji akcií EP Rožnov, 
a.s. (mateřská společnost) vypsalo dne 20. 7. 2018 veřejnou soutěž na podání nabídky na odkup akcií dle § 1772 Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Výzva je uveřejněna na úředních deskách jednotlivých měst a na dalších elektronický přístupných 
portálech. Nabídky s cenou za odkoupení akcií mohou uchazeči podávat do 27. 8. 2018. Nejnižší nabídka je možná za cenu 
znaleckého posudku. O výsledku budeme informovat na jednání ZM dne 11. 9. 2018. Předpokládaný výnos dle znaleckého 
posudku lze očekávat v částce 2.534.000 Kč. 
http://www.roznov.cz/assets/File.ashx?id_org=14293&id_dokumenty=21891 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXIV., ze zasedání ZM konaného 24.4.2018: 
(bod č.7.5  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm pro vodojem – Horní Paseky), předkladatel Ing. Kubiš   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 335/2017/OSM ve variantě B 
důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a manžely Š:  oba trvale bytem Rožnov pod 
Radhoštěm jako budoucími prodávajícími na výkup části pozemku p.č. 3025/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře cca 
617m2 pro budoucí stavbu vodojemu (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), dle důvodové zprávy a jejích 
příloh a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zahájení exekuce na 
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listu vlastnictví 117, k pozemku p. č. 3025/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva ve znění uvedeném v 
příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Plnění úkolu 12.6.2018: Zahájení exekuce Exekutorským úřadem Karlovy Vary bylo na základě splacení pohledávky z LV 117 
vymazáno. 
Dne 25.04.2018 bylo ale mimo jiné i k pozemku p.č. 3025/14 zapsáno na list vlastnictví č.117 pro k.ú. Rožnov p.R  nové 
vyrozumění o zahájení exekuce Exekutorským úřadem Praha 8. Dle sdělení manželů Š. byl i tento dluh již uhrazen a v 
současné době probíhají kroky k ukončení exekučního řízení a výmazu exekuce. 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Smlouva byla podepsána 25.6.2018, úkol je splněn. 
 

✓ 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.   
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 2/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.5.2 Zpráva o činnosti Policie ČR), předkladatel Mgr. Drápal, úkol plní odbor správy majetku. 
Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu úkol připravit podkladové materiály k posouzení posunutí dopravního značení 
označujícího počátek obce Rožnov pod Radhoštěm dále od centra  v lokalitách Horní Paseky, Kramolišov / Uhliska a příjezd 
od Valašského Meziříčí  s cílem zvýšit bezpečnost v okrajových částech města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Zpracování podkladových materiálů vč. vypracování návrhů variantních řešení (např. snížení nejvyšší 
povolené rychlosti, příp. jiná omezující dopravní značení) je zadáno externímu zpracovateli v oboru dopravních 
bezpečnostních auditů. Předpokládané náklady do 20 tis. Kč, nejzažší termín 12/2018 

✓ 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. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 10/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.7.5 Projednání   a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků (pozemky pod silnicí I/35) z vlastnictví města 
do vlastnictví České republiky a schválení nabytí pozemků (pozemky u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. 
Ostravská) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města formou bezúplatného převodu), předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků: 

  p.č.   942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře   67 m2 

  p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře   83 m2 

  p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m2 

  p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře   11 m2 

  p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře   27 m2 

  p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře     4 m2 
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  p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2 

  p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m2 

  p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m2 

  vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České 
republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 14000 Praha 4, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá  Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 
 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: Záměr byl zveřejněn a podklady předány na Ředitelství silnic a dálnic.  
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 11/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.7.5 Projednání  a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků (pozemky pod silnicí I/35) z 
vlastnictví města do vlastnictví České republiky a schválení nabytí pozemků (pozemky u silnice I/35 na 
ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města formou 
bezúplatného převodu, předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků uvedených v seznamu parcel v příloze č. 1 důvodové zprávy (na pozemcích 
se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/35 na ul.  
Meziříčská) a v příloze č. 2 důvodové zprávy (na pozemcích se nachází chodník a veřejná zeleň-příkop ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/58 na ul. Ostravská), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, kde 
příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4, 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 4. 9. 2018: Výpis z usnesení předán na Ředitelství silnic a dálnic. 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 12/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.7.6 Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov p.R. pod 
budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J. , Zašová, v k.ú. 
Rožnov p.R..), předkladatel Ing. Kubiš 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na základě žádosti pana B.J. , trvalý pobyt Zašová, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu 
k projednání zastupitelstvem města. Bude-li kupujícím na základě vyhlášeného záměru pan B.J. , ukládá 
zastupitelstvo odboru správy majetku zapracovat do připravované kupní smlouvy dohodu o zřízení předkupního 
práva a o využití budovy ve vlastnictví pana B.J.  stojící na pozemku p.č. st. 2636 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pouze 
k účelu umístění garáží. 
 

Plnění úkolu 4. 9. 2018: Záměr vyhlášen. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva a výhradou zpětné koupě připravena 
na jednání ZM dne 11.9.2018. 
 

✓ úkol vyplývající z usnesení č. 16/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 
(bod č.8.3 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP 
Rožnov, a.s. a poskytnutí informace o průběhu prodeje akcií EP Rožnov, a.s. a  EP Development RPR 
a.s), předkladatel Mgr. Ing. Janíková 
 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí informaci o nuceném přechodu vlastnického práva k akciím společnosti 
 EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 z vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým se stala společnost E. P. I., s.r.o., IČ: 49610163, se 
sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za poskytnuté protiplnění ve výši 325 Kč za jednu akcii dle důvodové 
zprávy a její přílohy č. 2 a v návaznosti na tuto informaci: 
 1) zrušuje část svého usnesení č. 4/XXIV ze dne 24. 4. 2018, a to v rozsahu, ve kterém schválilo prodej 800 ks akcií společnosti 
EP Development RPR a.s. ve vlastnictví města formou elektronické dražby s nejnižší cenou stanovenou ve znaleckém posudku 
52/4-2018 a pověřilo starostu města provedením všech právních jednání v souvislosti s prodejem výše uvedených akcií 
společnosti EP Development RPR a.s. a uložilo starostovi města uzavřít smlouvu o prodeji výše uvedených akcií s účastníkem, 
který učiní v rámci elektronické dražby nejvyšší podání a 
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 2) ukládá starostovi města zajistit veškeré úkony vedoucí k dosažení finančního protiplnění v celkové výši 260.000 
Kč za nucený přechod  vlastnického práva k 800 ks akciím společnosti EP Development RPR a.s. z vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví hlavního  akcionáře. 
 

Plnění úkolu 4. 9. 2018:   úkol je již z i odpovězen Ing. Hrnčárkem -viz. bod č. 6.3. ze ZM dne 24.4. (Návrh na prodej akcií)  
✓ úkol vyplývající z usnesení č. 21/XXV až  26/XXV., ze zasedání ZM konaného 12.6.2018: 

(bod č.9.2  Individuální dotace – II. kolo 2018), předkladatel Ing. Vrážel 
21/XXV.  schvaluje poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Pivovarská 31, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:47997796 ve výši 150.000 Kč na projekt „Výmalba  interiéru kostela Všech 
svatých v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání  zastupitelstva města 
usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace podepsat. 

 
22/XXV.   schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26630257 ve výši 100.000 Kč na projekt Ledové království 12/2018 dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem 
individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

 
 
23/XXV.  schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26630257 ve výši 50.000 Kč na projekt Sochy z písku 2018 dle důvodové zprávy a 
jejích  příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem 
individuální  dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální  dotace podepsat. 

 
 24/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 

2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:22851933 ve výši 10.000 Kč na projekt Pronájem sportovního zařízení 
- venkovní kurty dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 
10. 2017 s příjemcem individuální  dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace podepsat. 

 
25/XXV.  schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 2834, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:22851933 ve výši 20.000 Kč na projekt Pronájem  sportovního zařízení - 
sportovní hala dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva  města usnesením č. 9/XXI dne 31. 
10. 2017 s příjemcem individuální  dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace podepsat. 

 
26/XXV.  schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 

Vsetín, IČ:70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2018 dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017  příjemcem 
individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

 
Plnění úkolu 4. 9. 2018: 
Usnesení 21-25/XXV splněno. 
Usnesení 26/XXV: 
Smluvní strana vznesla připomínky k vzorové smlouvě, kde do textu požadovala zapracovat ustanovení o poskytnutí podpory 
de minimis. Tento požadavek byl ze strany předkladatele respektován. Protože vzorová smlouva toto ustanovení neobsahuje, 
bude zastupitelstvu města na jednání 11.9.2018 předložena ke schválení nová smlouva mezi smluvními stranami. Více viz 
důvodová zpráva k podání 9.1 programu zastupitelstva 11.9.2018. 
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4.3  Zpráva o činnosti rady města 
Předkladatel: Mgr.Roman Hep 
rada města se od posledního červnového zasedání zastupitelstva sešla na sedmi jednáních v termínech:  15.6., 
29.6.,13.7., 30.7., 10.8., 16.8. a 24.8. 2018.  Celkem projednala 149  bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých 
zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na 
sdíleném disku (Google). V mezičase zaslání materiálů došlo ještě k jednomu jednání dne 7.9.2018. 
 
5.1  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  vedoucí právního odboru zopakovala informaci o probíhajícím soudním řízení se společností 
IMMOBILIEN PIRKER RERALITY, s.r.o. ve věci o určení vlastnického práva k budovám základní školy na 
Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách, kdy společnost IPR napadla dovoláním pravomocný 
rozsudek krajského soudu, dle kterého je město vlastníkem předmětných budov. Nejvyšší soud dosud o dovolání 
společnosti IPR nerozhodl. Další informace k tomuto řízení bude podána po vydání rozsudku Nejvyššího soudu. 
 
5.2  Změna počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová 
 
Důvodová zpráva: 
Usnesením č. 3/I ze dne 18. 11. 2014 schválilo zastupitelstvo města počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů na tři a 
stanovilo, že jimi jsou starosta a dva místostarostové. Dne 16. 7. 2018 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. S ohledem 
na neslučitelnost výkonu funkce místostarostky v rozsahu plného úvazku a mateřské dovolené, respektive péče o 
novorozence, žádám, abych výkon funkce místostarostky (se kterou je spojena i účast na radě města) mohla vykonávat jako 
neuvolněný člen zastupitelstva města, a to bez nároku na odměnu.   

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
RNDr. Mikušek – domnívá se, že návrh usnesení nelze schválit. Je špatně pokud se pravidla přizpůsobují 
jednotlivci, v podkladech  není uvedeno od kdy bude p. Kosová pracovat jako neuvolněný člen.  
Mgr. Ing. Janíková – doplňuje, že usnesení nabývá účinnosti  v okamžiku kdy bude přijato. Od toho okamžiku 
bude p. Kosová neuvolněným členem zastupitelstva. Upřesňuje, že na mateřskou dovolenou p. Kosová nastoupila 
16.7.2018.  
RNDr. Mikušek – pak jsme mohli záležitost projednávat již dříve. K nesouhlasu  má navíc i důvod  etický, mateřství 
a vykonávání této důležité funkce nejdou dohromady. Navíc máme 3 týdny do voleb. 
Ing. Holiš  – rozhodnutí kolegyně plně  respektuje. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 2 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí, aby místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová 
vykonávala funkci místostarostky města jako neuvolněný člen zastupitelstva města bez nároku na odměnu 
a v souvislosti s touto změnou zrušuje v rozsahu, ve kterém stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva města, své usnesení č. 3/I ze dne 18. 11. 2014 a nově stanoví počet dlouhodobě uvolněných 
zastupitelů města na dva, jimiž jsou starosta města Ing. Radim Holiš a místostarosta města Ing. Jan Kučera, 
MSc.  

 
Hlasování o usnesení  č. 2/XXVI: 

Pro:            13           Proti:               2    Zdržel se:          5 Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato. 
 
 
 

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/
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6.1  Projednání  a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2018. Níže uvádíme komentář 
k některým významnějším položkám.  
V ROP 4 jsou na straně výdajů mimo jiné tyto výdaje : 
Akce sportoviště ZŠ Videčská 7,5 mil Kč – aktualizace částky vycházející z projektové dokumentace před soutěžní s 
rezervou.  Předpoklad zahájení akce listopad 2018 (hrubé terénní práce), dokončení květen 2019. U této investice bude 
finanční spoluúčast ZŠ Videčská ve výši 1 mil Kč. Spoluúčast bude realizována odvodem z investičního fondu příspěvkové 
organizace. 
Opravy silnice 2018 – v letošním roce se jedná o opravy těchto komunikací: 
Ulice na Pařeničkách, Hážovice Končiny, 5. května, 1. máje areál Tesly + Tyršovo nábřeží, Uhliska, Dolní Dráhy 
V oblastní oprav chodníků letos byly nebo budou realizovány opravy – ul. J. Fučíka, Partyzánská, Svazarmovská, ul. 
Kulturní, Obránců míru, Horská 
Parkovací stání ulice Horská – vybrán zhotovitel, realizace 10 – 12/2018 
Smíšená plocha Kramolišov – stavební povolení  09/2018, výběrové řízení 9-10/2018, realizace 11/2018 až 05/2019 (při 
příznivých klimatických podmínkách do 02/2019) 
Parkovací stání ulice Zemědělská - stavební povolení  09/2018, výběrové řízení 9-10/2018, realizace 11/2018 až 04/2019 
(při příznivých klimatických podmínkách do 01/2019) 
Za účelem financování zvýšených požadavků byly přesunuty položky, u kterých lze očekávat nedočerpání veškeré finanční 
alokace. Došlo ke snížení zejména obecné kapitálové rezervy, snížení položky na výkupy pozemků, snížení položky na 
modernizaci veřejného osvětlení (po vysoutěžení ceny) apod.  
Na straně příjmu zapojujeme zejména předpokládaný výnos z prodeje akcí EP Rožnov, a.s. a potvrzené dotace. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 4/2018 

 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka – rozpočtová opatření byla finančním výborem projednána  a doporučena zastupitelstvu města ke 
schválení.   
Bc. Blinková – táže se,  proč je navýšena částka na vybudování hřiště na ZŠ Videčská? 
Ing. Holiš -  předpokládaná cena byla stanovena na 3.5 mil. Kč,  projekt se doplnil o další workoutové a dětské 
hřiště, čímž došlo k navýšení částky na  7.5 mil. Kč.  
Ing. Kučera Jaroslav – žádá, aby město využilo financí, které získá  za prodej akcií EP Rožnov a.s. na realizaci 
velkých plánovaných investičních akcí, jakými jsou výstavba Kulturního centra či přístavba knihovny. PODNĚT!                                                                                               
 

 

Hlasování o usnesení č.3 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozsahu 5.987  tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
Hlasování o usnesení  č. 3/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
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6.2  Projednání   a schválení dohody o ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, 
spol. s r. o. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. jakožto 100 % dceřiná společnost města v současné době realizuje rekonstrukci 
bazénového zázemí (šatny, šatnové skříňky, sprchy, osušovny, sociální zařízení, parní komory, podlahové topení, instalace 
nového plně aromatizovaného sprchovacího systému na bázi piezo ovládání a spojovací chodby žen a mužů) včetně nového 
odbavovacího systému v 2.NP. Tato rekonstrukce si vyžádá investici do 12 mil Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že 
společnost nemá vlastní zdroje na financování takové významné akce, byly osloveny bankovní ústavy s žádostí o 
financování.  RM na svém řádném zasedání dne 1. 6. 2018 vybrala cenově nejvhodnějšího uchazeče, kterým se stala 
ČSOB, a.s. při nabídkové ceně 3M Pribor + 0,40 % p.a.  Při aktuální sazbě 3 M PRIBOR je celková sazba pak 1,88 % p. a. ( 
k datu 27.8.2018). 
 
Úrokové nabídky byly: 
 

Komerční banka, a.s. 1M Pribor + 0,82 % 2,18 % 

ČSOB, a.s. 3M Pribor + 0,40 % 1,88 % 

MONETA Money Bank, a.s. 1M Pribor + 1,20 % 2,56 % 

• Sazby Pribor k 27. 8. 2018 

• Úvěr by měl být splácen 10 let 
• Podmínkou všech bank bylo ručení města 
 
Vzhledem k angažovanosti města a jeho dceřiných společností u ČSOB se však předmětná dokumentace musí schvalovat 
až na úrovni centrály této banky, což si vyžádalo časové zdržení. Z tohoto důvodu překládáme dokumentaci až na tomto 
zasedání ZM. 
 
V příloze tohoto materiálu jsou přiložené ekonomické výsledky společnosti k 30. 6. 2018. 
 
Pro komplexnost informací přikládáme aktuální seznam ručitelských závazků města. Tabulka v tis. Kč s uvedeným rokem 
předpokládaného splacení.  Dle aktuálního ověření jsou všechny úvěry řádně spláceny. 
 

Mikroregion Vsetínsko – ČŘB I. 
                         

14 081     Vybudování kanalizace I. 
 

2019 

Komerční domy Rožnov s.r.o.  
                         

19 847     Investice - zimní stadion 
 

2023 

Mikroregion Vsetínsko – ČŘB II. 
                         

35 353     Vybudování kanalizace II. 
 

2025 

Městské Lesy Rožnov s.r.o. 
                           

2 074     Koupě pozemku 
 

2020 

Krytý Bazén Rožnov s.r.o. 
                           

5 000     Zateplení budovy bazénu 
 

2020 

   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -Dohoda o ručení č. 1491/18/5625 mezi městem a ČSOB, a.s. (číslo v GINIS:  0224/2018/OF) 
P2 - Smlouva o úvěru mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a ČSOB, a.s. včetně příloh 2_1, 2_2, 2_3 
P3 -  Ekonomické výkazy společnosti KRB k 30.6.2018 
P4 - Vyhodnocení plánu hospodaření KRB k 30.6.2018  

 
Diskuse: 
Bc. Zlámal –  doplňuje, že stávající úvěr na zateplení budovy  bude doplacen do konce roku a nový úvěr se 
začne splácet od 1.1. 2019 a bude splácen měsíčně.  
RNDr. Mikušek – připomínal již posledně že jde o porušení rozpočtových pravidel, formálně záležitost není 
v pořádku. Měli jsme na financování použít vlastní prostředky. Úrokové sazby stále rostou. Nesouhlasí 
s vyjádřením starosty v tisku, že pomocí  úvěru šetří město finanční prostředky – to je nepravda. Výhodnější je 
pokud finanční prostředky máme, platba  v hotovosti a úspora na úrocích.  
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Ing. Holiš  – navazuje na červnovou debatu, kdy bylo vyčísleno, že pokud si úvěr vezme město, bude to pro nás 
výhodnější, než kdyby si společnost Krytý  bazén vzala úvěr  vlastní. Jde o standartní postup, ke kterému  již 
v minulosti město přistoupilo.  
p. Koryčanský – na bazénu se pracuje a my nemáme schválený úvěr , to je špatný legislativní  postup. Domnívá 
se také, že pokud má město dostatek financí, je výhodnější tyto použít na aktuálně potřebné investice.  
RNDr. Mikušek -  dodává, že město si v minulosti muselo brát úvěry, protože bylo zapotřebí investovat a volné 
finance nebyly k dispozici. Volné finanční prostředky se začaly na účtech objevovat až v roce 2013. 
Ing. Kučera Jan – rozpočtovou kázeň jsme neporušili, zastupitelstvo  neschvaluje úvěr samotný ale dohodu o  
ručení. Nejvhodnějšího uchazeče , kterým se stala ČSOB schválila  RM. Vše probíhá v souladu s legislativou.  
Tím, že jednatel započal práce v době, kdy ještě neměl schváleno ručení šel do určitého rizika.  Ale všichni víme, 
že rekonstrukce byla zapotřebí a začala probíhat v nejvhodnější dobu. Jednatel sdělil že stávající úvěr splatí 
v předstihu a  tím pádem si může vzít úvěr další. Pokud  město vyčerpá volné finanční prostředky nyní na 
aktuálně potřebné záležitosti, o to více si bude muset v budoucnu  půjčit na velké investiční akce a o to větší 
úroky pak bude splácet.   
Bc. Blinková –  souhlasí s tím, že rekonstrukce byla nutná a čas prací  vhodně zvolen. Ale s formálním 
postupem nesouhlasí. 
p. Koryčanský – dané téma jsme probírali již  na minulém zasedání se závěrem, že záležitost odložíme a bude 
svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva v červenci. Proč k tomu nedošlo? 
Ing. Holiš  –  protože se od té doby se nic nezměnilo. Avizovali jsme že svoláme mimořádné zasedání  do doby 
než bude zastupitelstvo 11.9. Do doby, než bude uzavřená smlouva mezi společností Krytý bazén a ČSOB měla 
společnost dostatek financí, aby s prácemi započala a finančně je pokryla. Bohužel formální záležitost se 
vyřizovala v době letních dovolených a lhůty se tak prodlužovaly.   
Ing. Kučera Jan – jednatel se k činnosti rozhodl sám a  šel do určitého rizika. Ale udělala se věc, která byla 
potřebná a pro dobro občanů.  Souhlasí s tím, že legislativní řešení je  trochu nešťastné.  
p. Vychodil – vzhledem k tomu, že část nákladů souvisejícími s pracemi již byla zaplacena, navrhuje aby úvěr 
byl o tuto již proinvestovanou částku ponížen.  
Bc. Zlámal –  odkazuje na znění smlouvy.  
p. Koryčanský –  táže se,  v jaké fázi jsou práce? 
Bc. Zlámal – dodává, že provoz bazénu funguje,  samotné práce by měly být dokončeny k termínu 20.9.2018 
RNDr. Mikušek – shrnuje, že  jednatel financoval stavební práce ze svých prostředků a  od města dostává 
finance v rámci provozní dotace.  Ale jednatel podepsal úvěr, na který neměl krytí. Což je riskantní krok. 
 

 

Hlasování o usnesení č.  4/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o probíhajících stavebních úpravách 
šaten ve 2. NP v budově krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „Projekt“) a o způsobu 
financování tohoto Projektu ze strany vlastníka budovy, společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 
se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 (dále jen „společnost KRYTÝ 
BAZÉN“) dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města  
1. souhlasí s Projektem a se zvoleným způsobem financování Projektu, tj. s přijetím úvěru ve výši 
11.862.504 Kč s příslušenstvím společností KRYTÝ BAZÉN od Československé obchodní banky, a.s., se 
sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15 057, IČO: 00001350 (dále jen „ČSOB, a.s.“) včetně způsobu jeho 
zajištění dle podmínek smlouvy o úvěru č. 1490/18/5625 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,  
2. schvaluje ručení ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů za úvěr společnosti KRYTÝ BAZÉN od ČSOB, a.s. uvedený v bodě 1 tohoto usnesení 
a   
3. schvaluje uzavření dohody o ručení č. 1491/18/5625 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
ručitelem a ČSOB, a.s. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená dohoda o ručení je 
součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č.4 /XXVI: 

Pro:               15             Proti:                  1 Zdržel se:          4 Nehlasoval:         0 
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   Usnesení přijato. 
 
 
 

6.3  Kupní smlouvy na prodej akcií EP Rožnov, a.s. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je od 1. 12. 1992 držitelem 800 ks akcií o nominální hodnotě 1.000 Kč společnosti EP 
Rožnov a.s., IČ: 45193631, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (dříve ELEKTROPROJEKTA Rožnov, 
akciová společnost). Nabytí akcií proběhlo v rámci privatizace státního podniku předáním akcií od Fondu národního majetku. 
 
Ke dni 1. 1. 2017 došlo na základě schváleného projektu k odštěpení části jmění EP Rožnov a.s. do nové společnosti EP 
Development RPR a.s., IČ 06242685, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Touto změnou se město 
stalo také vlastníkem 800 ks akcií o nominální hodnotě 50 Kč nově vzniklé společnosti. Hromadnou akcii (na 40 000 Kč) 
město obdrželo 4. 10. 2017.  
 
Tyto akcie městu historicky nepřinášení žádný finanční přínos (absence výplaty dividend), hlasovací práva jsou minoritní a 
nelze ani vzhledem k charakteru zakázek společnosti sjednat pro město výhodné obchodní smlouvy (projektová činnost). 
Společnost sice vykazuje zajímavý hospodářský výsledek, ale v rámci hlasování na valné hromadě nikdy nedošlo k výplatě 
zisku formou dividendy. Lze předpokládat, že díky akcionářské struktuře toto bude i trendem v dalších letech.  
 
Akcie dceřiné společnosti EP Development RPR a.s. již město prodalo za 260 000 Kč. Prodej byl realizován formou 
zákonného vykoupení akcií od minoritních akcionářů. 
 
O záměru prodat akcie mateřské společnosti EP Rožnov, a.s. ve znalecké ceně Kč 2 534 000,-- rozhodlo ZM na svém 
červnovém zasedání. Za účelem dokonání tohoto procesu byla vypsána veřejná soutěž, jejíž součástí byla elektronická 
aukce nabídek případných uchazečů. Město obdrželo pouze jednu nabídku, a to nabídku od společnosti E.P.I. s. r. o. v 
částce mírně nad cenou dle znaleckého posudku, a to Kč 2.552.000,-- . Tato cena je ekvivalent 3 190 Kč na jednu 
prodávanou akcii. Následná elektronická aukce, která v druhém kole měla případně ještě zvýšit původní nabídky, nebyla 
realizována, protože nebyl konkurent k dané nabídce. Dá se tedy konstatovat, že jediná nabídka je také nejvyšší. 
 
V souladu se zákonem o obchodních korporacích § 271 odst. 1 se dokonání prodeje akcií podmíněno souhlasem 
představenstva samotné akciové společnosti. O tento souhlas bude představenstvo požádáno. Dle § 271 odst. 2 není-li 
souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Tzn. kupní smlouva by se nedokonala. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - 1_Kupní smlouva 209/2018/OF 
P2 - znalecky posudek č. 52/4-2018 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává že iniciativa na prodej akcií byla společná s městy Valašské Meziříčí a Frenštát pod 
Radhoštěm.  Finance za EP development již máme na účtě.  
 

 

Hlasování o usnesení č.  5/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o průběhu prodeje akcií 
společnosti EP Rožnov, a.s., IČO 45193631, se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 209/2018/OF mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností  E.P.I., s r.o. se sídlem Tvarůžkova 2740, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49610163 jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy. Předmětem kupní smlouvy je prodej 800 ks kmenových akcií na jméno společnosti EP Rožnov, a.s., 
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IČO 45193631 ve vlastnictví města za kupní cenu 2 552 000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č.5 /XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.1  Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35). 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby „Silnice I/35 Rožnov 
pod Radhoštěm, křižovatka“, která byla realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů, veřejného osvětlení, kabelového vedení – 
koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení a světelného signalizačního zařízení, které budou po jejich 
vybudování dále provozovány městem Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „ vedení“). 
Na základě požadavků ŘSD ČR město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
související s realizací stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka.  
Odbor správy majetku předkládá, z důvodu změn v problematice věcných břemen – služebnosti souvisejících se stavbou 
I/35 – Rožnov pod Radhoštěm – křižovatka uvedených níže v dopise zaslaném ŘSD ČR dne 10.07.2018 městu, 
zastupitelstvu města návrh dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti uzavírané mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě a městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
oprávněným v tomto rozsahu:      
1. Zrušení věcného břemene – služebnosti zřízeného v pozemku  p. č. 3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5752-180/2014 pro stavbu „Světelného signalizačního zařízení SOD 492 SSZ přechod v km 0,517“, které bylo zřízeno 
smlouvou č. 259/2015/OSM uzavřenou dne 12.10.2015. Nově zřizuje věcné břemeno – služebnost pro světelné signalizační 
zařízení „Stavební objekt SOD 492- SSZ přechodu v km 0,517“ v pozemku p.č. 3728/38 to vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm o celkové délce 19,8 m a výměře 40m2 dle geometrického plánu č. 6329-80211/2017 (smlouva 
č.189/2018/OSM). 
2. Zrušení věcného břemene – služebnosti zřízeného v původních pozemcích p.č.1009/8, p.č.1009/12, p.č.3728/22 a 
p.č.3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5751-99/2014 pro stavbu světelného signalizačního zařízení SOD 493 – 
SSZ přechodu v km 0,650, které bylo zřízeno smlouvou č. 260/2015/OSM uzavřenou dne 12.10.2015.. Nově zřizuje věcné 
břemeno – služebnost pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 493 – SSZ přechodu v km 0,650“ v 
pozemcích p.č. 1002/107, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22, p.č. 3728/38 a p.č. 3728/78 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o 
celkové délce 37 m a výměře 77m2 dle geometrického plánu č. 6330-80212/2017 (smlouva č.190/2018/OSM). 
3. Zrušení věcného břemene – služebnosti zřízeného v původních pozemcích  p.č.1009/8  a p.č. 3728/38 v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 5753-181/2014 pro stavbu světelného signalizačního zařízení SOD 494 – SSZ přechodu v km 
0,762, které bylo zřízeno smlouvou č. 261/2015/OSM uzavřenou dne 12.10.2015.. Nově zřizuje věcné břemeno – služebnost 
pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 494 – SSZ přechodu v km 0,762“ v pozemcích p.č. 1002/108, p.č. 
1009/9 a p.č. 3728/38 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 29,6 m a výměře 60m2 dle geometrického plánu 
č. 6331-80213/2017 (smlouva č.191/2018/OSM). 
4. Zrušení věcného břemene – služebnosti zřízeného v pozemcích  p.č.  998/8, p. č.  998/10, p. č. 1002/108, p. č. 
1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1012/26, p. č. 1032/15, p. č. 3728/23, p. č. 3728/24, p.č. 3728/25, p. č. 3728/26, p. č. 3728/27, p. 
č. 3728/28, p. č. 3728/29, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, p. č. 3728/42, p. č. 3728/43, p. č. 3729/5, p. č. 6104/2 a 
p. č. 6226, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5736-162/204 a celé pozemky p.č.3728/41, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8 a p.č. 
3812/9 pro stavbu SOC 451 – veřejné osvětlení a věcného břemene  - služebnosti zřízeného v pozemcích p. č. 998/8, p. č. 
1009/8, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/14,  p. č. 1012/26, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25,  p. č. 3728/26,  p. č. 
3728/27, p. č. 3728/29, p. č.  3728/31, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/44 a p. č. 6104/2 v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5708-103/2014 a celý pozemek p.č. 3728/22 pro stavbu SOD 497 - Koordinační kabel světelného signalizačního 
zařízení, které bylo zřízeno smlouvou č. 335/2015/OSM uzavřenou dne 10.2.2016.. Nově zřizuje věcné břemeno – 
služebnost pro veřejné osvětlení „Stavební objekt SOC 451“ v pozemcích p.č. 940/5, p. č. 998/8, p. č. 998/10, p. č. 1002/84, 
p. č. 1002/108, p. č. 1002/132, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/16, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 
1032/15, p. č. 3728/23, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/28, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, p. č. 3728/43, 
p. č. 3728/44, p. č. 3728/64, p. č.  3728/66, p. č. 3728/67, p. č. 3728/68, p. č. 3728/71, p. č. 3728/72, p. č. 3728/73, p. č. 
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3728/80, p. č. 3728/83, p. č. 3729/13, p č. 3812/7, p. č. 6104/2, p. č. 6104/4, p. č. 6104/5, p. č. 6226 v rozsahu 
geometrického plánu č. 6301-8025d/2017 a celým pozemkům p. č. 998/13, p. č. 1002/107, p. č. 3728/22, p. č. 3728/75, p. č. 
3728/77, p. č. 3728/78, p. č. 3728/85 a p. č. 3729/5 o celkové délce 1 362,3m a výměře 1500 m2 a věcné břemeno – 
služebnosti pro koordinační kabel světelného signalizačního zařízení „Stavební objekt SOD 497“ v pozemcích p. č. 940/5, p. 
č. 998/8, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/71,  
p. č. 3728/72 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6342-80214c/2017 a celým pozemkům p. č. 3728/22, p. č. 3728/75, p. č. 
3728/77, p. č. 3728/78 o celkové délce 622,7 m a výměře 437m2 to vše v k,ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva 
č.237/2018/OSM). 
Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě byla stanovena dohodou za jednorázovou cenu ve výši 500,- Kč bez DPH a 
uhrazena v rámci smluv uzavřených v roce 2015. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 189/2018/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 190/2018/OSM 
P3 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 191/2018/OSM 
P4 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 237/2018/OSM 
P5 - geometrický plán č. 6329-80211/2017 
P6 - geometrický plán č. 6330-80212/2017 
P7 - geometrický plán č. 6331-80213/2017 
P8 - geometrický plán č. 6301-8025d/2017 
P9 - geometrický plán č. 6342-80214c/2017 
 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č.  6/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření 
„dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene -  služebnosti“ ve 
znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 4 důvodové zprávy uzavírané mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako povinným 
ze služebnosti inženýrské sítě a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným spočívající: 
1. ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku  p. č. 3728/38 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5752-180/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro světelné 
signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 492- SSZ přechodu v km 0,517“ v pozemku p.č. 3728/38 o 
celkové délce 19,8 m dle geometrického plánu č. 6329-80211/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(smlouva č.189/2018/OSM). 
 
2. ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemcích  p.č.1009/8, p.č.1009/12, 
p.č.3728/22 a p.č.3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5751-99/2014 a ve zřízení nového věcného 
břemene – služebnosti pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 493 – SSZ přechodu v km 
0,650“ v pozemcích p.č. 1002/107, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22, p.č. 3728/38 a p.č. 3728/78 o celkové délce 37 
m dle geometrického plánu č. 6330-80212/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva 
č.190/2018/OSM). 
 
3. ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemcích  p.č.1009/8  a p.č. 3728/38 v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5753-181/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro 
světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 494 – SSZ přechodu v km 0,762“ v pozemcích p.č. 
1002/108, p.č. 1009/9 a p.č. 3728/38 o celkové délce 29,6 m dle geometrického plánu č. 6331-80213/2017, to 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.191/2018/OSM). 
 
4. ve zrušení věcného břemene – služebnosti pro veřejné osvětlení zřízené v pozemcích  p. č.  998/8, 
p. č.  998/10, p. č. 1002/108, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1012/26, p. č. 1032/15, p. č. 3728/23, p. č. 3728/24, 
p. č. 3728/25, p. č. 3728/26, p. č. 3728/27, p. č. 3728/28, p. č. 3728/29, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, 
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p. č. 3728/42, p. č. 3728/43, p. č. 3729/5, p. č. 6104/2 a p. č. 6226, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5736-
162/204 a v celých pozemcích  p.č.3728/41, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8 a p.č. 3812/9 a ve zrušení věcného 
břemene - služebnosti pro koordinační kabel světelného signalizačního zařízení zřízené v pozemcích p. č. 
998/8, p. č. 1009/8, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/14,  p. č. 1012/26, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25,  p. č. 
3728/26, p. č. 3728/27, p. č. 3728/29, p. č.  3728/31, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/44 a p. č. 6104/2 v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5708-103/2014 a v celých pozemcích p.č. 3728/22, to vše v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro veřejné osvětlení „Stavební objekt 
SOC 451“ v pozemcích p.č. 940/5, p. č. 998/8, p. č. 998/10, p. č. 1002/84, p. č. 1002/108, p. č. 1002/132, p. č. 
1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/16, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 1032/15, p. č. 3728/23, p. 
č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/28, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, p. č. 3728/43, p. č. 3728/44, 
p. č. 3728/64, p. č.  3728/66, p. č. 3728/67, p. č. 3728/68, p. č. 3728/71, p. č. 3728/72, p. č. 3728/73, p. č. 3728/80, 
p. č. 3728/83, p. č. 3729/13, p č. 3812/7, p. č. 6104/2, p. č. 6104/4, p. č. 6104/5, p. č. 6226 v rozsahu 
geometrického plánu č. 6301-8025d/2017 a v celých pozemcích p. č. 998/13, p. č. 1002/107, p. č. 3728/22, p. 
č. 3728/75, p. č. 3728/77, p. č. 3728/78, p. č. 3728/85 a p. č. 3729/5 o celkové délce 1362,3 m a ve zřízení 
věcného břemene – služebnosti pro koordinační kabel světelného signalizačního zařízení „Stavební objekt 
SOD 497“ v pozemcích p. č. 940/5, p. č. 998/8, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 3728/24, p. č. 
3728/25, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/71,  p. č. 3728/72 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6342-
80214c/2017 a v celých pozemcích p. č. 3728/22, p. č. 3728/75, p. č. 3728/77, p. č. 3728/78 o celkové délce 
622,7 m, to vše v k,ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.237/2018/OSM). 
Schválené „dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene -  
služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č. 6/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.2  Vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Dne 23.06.2015 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo možnost vkladu vodovodních řadů a kanalizačních 
stok ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se 
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652 (dále jen „VaK Vsetín“) a zároveň souhlasilo se záměrem vložit 
vodovodní řady a kanalizační stoky do základního kapitálu společnosti VaK Vsetín. 
Město Rožnov pod Radhoštěm je vlastníkem cca 39 km kanalizačních stok a cca 4,1 km vodovodních řadů. Vodovodní řady 
na území města Rožnov pod Radhoštěm jsou převážně vlastněny společností VaK Vsetín. Město Rožnov pod Radhoštěm 
uskutečnilo v roce 2011 vklad vodovodních řadů do společnosti VaK Vsetín. V rámci tohoto vkladu byly na společnost VaK 
Vsetín převedeny vodovody na území města Rožnov pod Radhoštěm s výjimkou vodovodů, vázaných dotačními tituly.  
Vodohospodářský majetek v průběhu následujících let město Rožnov pod Radhoštěm systémem výkupů od soukromých 
investorů v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm“, konkrétně s přílohou č. 2 „Pravidla výkupu 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ rozšířilo a v rámci investičních akcí vybudovalo.  
Provozování těchto vodovodních řadů a kanalizačních stok je řešeno provozní nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a společností VaK Vsetín.  
Vložením vodovodních řadů do společnosti VaK Vsetín bude město Rožnov pod Radhoštěm pokračovat v převodu, který byl 
zahájen v roce 2011 a umožňuje společnosti VaK Vsetín provozovat vodovodní řady na území města v jednotném systému 
vlastnictví.  
Kanalizační síť na území města je tvořena kanalizačními stokami ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a dále 
kanalizačními stokami vlastněnými Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko nebo soukromými subjekty. V majetku města 
Rožnov pod Radhoštěm je v současné době cca 39 km kanalizačních stok v tomto složení: 
 

Kanalizační stoky dle dimenze Km Kanalizační stoky dle 

materiálu 

Km 
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do DN 300mm   
  

20,201 
  

Kameninové 
  

1,605 

od DN 301 mm do 500mm 
  

8,434 
  

Betonové 25,866 

od DN 501 mm do 800mm 
  

  
  

8,463 
  

Plastové 
  

11,190 

větší než 800 mm 
  

 
1,875 
  

Jiné 
  

0,312 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města dne 23.06.2015 byla provedena pasportizace kanalizací na území města. 
Pasport splaškové kanalizace – Rožnov pod Radhoštěm byl vodoprávním úřadem ověřen a tím došlo k jeho legalizaci. 
Pasport splaškové kanalizace a dokumentace staveb vodovodních řadů byly předány společnosti VaK Vsetín a sloužily jako 
podklad pro vypracování znaleckého posudku č. 35-9504/2018 ze dne 18.7.2018 zpracovaného znalcem Ing. Pavlem 
Tydlačkou. Tento znalecký posudek a pasport kanalizací je k dispozici na odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm v kanceláři č. 209. Hodnota převáděného majetku stanovená na základě výše uvedeného znaleckého posudku 
je 42 136 000,- Kč. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala na svém zasedání dne 24.08.2018 vyhlášení záměru na vnesení nemovité 
věci vodohospodářského majetku se všemi součástmi a příslušenstvími v rozsahu přílohy č. 4 tohoto podání. Na základě 
usnesení rady města č. 1975/118 byl záměr zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 24.08..2018 do 
10.09.2018 a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zastupitelstvo města bude na svém zasedání informováno, pokud 
budou vzneseny k vyhlášenému záměru připomínky nebo podněty.  
Při nepeněžitém vkladu do základního kapitálu v souladu se smlouvou o upsání akcií č. 239/2018/OSM a znaleckým 
posudkem č. 35-9504/2018 ze dne 18.7.2018 zpracovaným znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou město Rožnov pod Radhoštěm 
obdrží 42 136 akcii. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000 Kč.   
V souladu s těmito informacemi odbor správy majetku předkládá Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm výše 
uvedené usnesení.     
Na realizaci vkladu vodohospodářského majetku města do základního kapitálu společnosti VaK Vsetín navazují další úkony, 
které budou podléhat rozhodnutí rady města. 
1. Ukončení „Smlouvy o nájmu, zajištěn provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004“ uzavřené 
dne 4.6.2004 mezi společností VaK Vsetína a městem Rožnov pod Radhoštěm.  
2. Uzavření nové pachtovní smlouvy na provozování vodohospodářského majetku, který zůstává v majetku města 
např. z důvodu vázání dotačními podmínkami.      
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o upsání akcií č. 239/2018/OSM 
P2-  Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 
P3 – Protokol o předání a převzetí nepeněžitého vkladu 
P4 –Seznam vodohospodářského majetku určeného ke vkladu do základního kapitálu 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává že nyní má město  ve společnosti VaK  10.47%. majetku , pokud přibydou další akcie bude 
mít 13.55% . Převod trval 2 roky, šlo o dlouhodobou práci a kontrolu smluv, děkuje odboru správy majetku  za 
jejich práci.  
 

 

Hlasování o usnesení č. 7 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informaci o vnesení 
nepeněžitého vkladu, vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do 
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se sídlem  Jasenická 1106, 755 01 
Vsetín, IČ 47674652 (dále jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.) dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Zastupitelstvo města po projednání:  
1. schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., 
který je tvořen vodohospodářským majetkem města Rožnov pod Radhoštěm uvedeném v příloze č. 4 
důvodové zprávy (seznam vodohospodářského majetku) a blíže specifikovaném ve znaleckém posudku č. 
35-9504/2018 ze dne 18. 07. 2018 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Nepeněžitý vklad 
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je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve výši 42 136 000 Kč. Za nepeněžitý vklad se městu 
Rožnov pod Radhoštěm vydá 42 136 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá 
hodnota každé akcie bude 1000,- Kč. 
2. schvaluje uzavření smlouvy o upsání akcií č. 239/2018/OSM (č. VaK / 114 / 2018) ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy a  
3. schvaluje Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a s ním související protokol o předání a převzetí 
nepeněžitého vkladu ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto 
dokumenty podepsat.   
Znalecký posudek č. 35-9504/2018 ze dne 18. 07. 2018, seznam vodohospodářského majetku, schválená 
smlouva o upsání akcií a Prohlášení o vnesení nemovité věci včetně protokolu jsou přílohou tohoto 
usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č.7/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.3  Revokace bodu 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části 
městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/32 o výměře 203 m2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve prospěch paní M.R. (splátkový kalendář). 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Rožnova p.R. schválilo na svém zasedání dne 20.6.2017 usnesením č. 9/XIX prodej částí městského 
pozemku p.č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2. 
Protože někteří kupující i přes dřívější souhlas nechtěli schválené kupní smlouvy podepsat, proběhlo dne 6.12.2017 jednání 
s těmito kupujícími, kdy byla s vedením města dohodnuta možnost kupní cenu nad 30 tisíc Kč rozložit do splátkového 
kalendáře, maximálně však na tři roky, z důvodu nemožnosti uhradit celou kupní cenu kupujícími.  
 
Na tuto dohodu reflektovala paní M.R. , která zaslala návrh splátkového kalendáře – viz příloha č. 4 podání. Vzhledem k 
podstatným změnám v náležitostech původní schválené kupní smlouvy č.204/2017/OSM, která nebyla ze strany paní M.R. 
dosud podepsána, a to v čl. III/ 4 kdy je kupní cena nyní rozložena do splátkového kalendáře, bylo v souladu se zákonem o 
obcích  č. 128/2000 Sb. nutné vyhlásit nový záměr na převod městského pozemku nově označeného jako   p.č 1398/32 o 
výměře 203 m2.  
Kupní cena za pozemek byla smluvními stranami dohodnuta na podkladě znaleckého posudku vyhotoveného Václavem 
Adamcem, IČO: 63706164, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 81.200 Kč, což 
představuje 400 Kč/m2. Kupující se dále podílí na úhradě podílu na nákladu za zpracování znaleckého posudku ve výši 
187,50 Kč a podílu na nákladu za zpracování geometrického plánu ve výši 1.193,75 Kč. Celková kupní cena je po 
zaokrouhlení ve výši  82.581 Kč. Dle návrhu v sdělení paní M.R. z 29.1.2018 (příloha č.4) bude celková kupní cena 
rozložena do pěti splátek takto: 
1. splátka ve výši 15.000 Kč do 30. dnů od podpisu kupní smlouvy 
2. splátka ve výši 15.000 Kč do 20.12.2018  
3. splátka ve výši 15.000 Kč do 30.06.2019 
4. splátka ve výši 15.000 Kč do 20.12.2019 
5. splátka ve výši 22.581 Kč do 30.06.2020 
Nový záměr na prodej pozemku, jež je předmětem nové kupní smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 1925/114 ze dne 13.7.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 24.7.2018 do 
13.8.2018, 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 návrh revokovat část usnesení zastupitelstva města č. 9/XIX v 
rozsahu odstavce 5) ze dne 20. 6. 2017 a schválit prodej části pozemku ve znění nové kupní smlouvy č. 89/2018/OSM se 
splátkovým kalendářem uvedené v příloze č. 5, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
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P1 - znalecký posudek č. 5-3427/15 ze dne 10.1.2015 
P2 - geometrický plán č. 5817-58/2015 
P3 - fotodokumentace 
P4 - sdělení paní M.R. z 29.1.2018-návrh splátkového kalendáře 
P5 - kupní smlouva č. 89/2018/OSM 

 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č.  8/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a)   zrušuje v plném rozsahu bod 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části 
pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 204/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a paní M.R. trvalým pobytem Slezská 1409, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
a v návaznosti na toto zrušení  
b)  schvaluje nově prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p. č. 1398/32 o výměře 203 m2 do 
vlastnictví paní M.R., trvalým pobytem Slezská 1409, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za celkovou 
dohodnutou kupní cenu ve výši 82.581 Kč a uzavření nové kupní smlouvy č. 89/2018/OSM se splátkovým 
kalendářem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní M.R. ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové 
zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 8/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.4  Revokace bodu 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části 
městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/31 o výměře 133 m2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve prospěch manželů A. (splátkový kalendář). 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Rožnova p.R. schválilo na svém zasedání dne 20.6.2017 usnesením č. 9/XIX prodej částí městského 
pozemku p.č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2. 
Protože někteří kupující i přes dřívější souhlas nechtěli schválené kupní smlouvy podepsat, proběhlo dne 6.12.2017 jednání s 
těmito kupujícími, kdy byla s vedením města dohodnuta možnost kupní cenu nad 30 tisíc Kč rozložit do splátkového kalendáře, 
maximálně však na tři roky, z důvodu nemožnosti uhradit celou kupní cenu kupujícími.  
 
Na tuto dohodu reflektovali manželé A., kteří zaslali návrh splátkového kalendáře – viz příloha č. 4 podání. Vzhledem k 
podstatným změnám v náležitostech původní schválené kupní smlouvy č.203/2017/OSM, která nebyla ze strany manželů A. 
dosud podepsána, a to v čl. III/ 4 kdy je kupní cena nyní rozložena do splátkového kalendáře,  bylo v souladu se zákonem o 
obcích           č. 128/2000 Sb. nutné vyhlásit nový záměr na převod městského pozemku nově označeného jako  p.č 1398/31 
o výměře 133 m2.  
Kupní cena za pozemek byla smluvními stranami dohodnuta na podkladě znaleckého posudku vyhotoveného Václavem 
Adamcem, IČO: 63706164, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 53.200 Kč, což představuje 
400 Kč/m2. Kupující se dále podílí na úhradě podílu na nákladu za zpracování znaleckého posudku ve výši 187,50 Kč a podílu 
na nákladu za zpracování geometrického plánu ve výši 1.193,75 Kč. Celková kupní cena tak bude po zaokrouhlení ve výši 
54.581 Kč. Dle návrhu v sdělení manželů A. z 9.7.2018 (příloha č.4) bude celková kupní cena rozložena do čtyř splátek takto: 
1. splátka ve výši 13.645 Kč do 30. dnů od podpisu kupní smlouvy 
2. splátka ve výši 13.645 Kč do 20.12.2019  
3. splátka ve výši 13.645 Kč do 20.12.2020 
4. splátka ve výši 13.646 Kč do 20.12.2021 
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Nový záměr na prodej pozemku, jež je předmětem nové kupní smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 1968/116 ze dne 10.8.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 15.8.2018 do 
31.8.2018, 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 návrh revokovat část usnesení zastupitelstva města č. 9/XIX v rozsahu 
odstavce 4) ze dne 20. 6. 2017 a schválit prodej části pozemku ve znění nové kupní smlouvy č. 216/2018/OSM se splátkovým 
kalendářem uvedené v příloze č. 5, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - znalecký posudek č. 5-3427/15 ze dne 10.1.2015 
P2 - geometrický plán č. 5817-58/2015 
P3 - fotodokumentace 
P4 - sdělení manželů A. z 9.7.2018-návrh splátkového kalendáře 
P5 – kupní smlouva č. 216/2018/OSM 

 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č.  9/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
a) zrušuje v plném rozsahu bod 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části 
pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 203/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely A., trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm, a v návaznosti 
na toto zrušení  
b) schvaluje nově prodej části pozemku p. č. 1398/3, oddělené a nově označené dle geometrického 
plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/31 o výměře 133 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do 
společného jmění manželů A., oba trvalým pobytem  Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou 
kupní cenu ve výši 54.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 216/2018/OSM se 
splátkovým kalendářem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely A. i ve znění uvedeném v příloze 
č. 5 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 9/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.5  Projednání a doporučení vypracování smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem 
(vybudovaní a budoucí  koupě staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod 
vlastnického práva k pozemkům) ke stavbě „Eden Rožnov 2“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.). 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, řeší úpravu 
vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (dále IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi 
investorem a obcí při výstavbě je předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem. 
 
Dle schváleného územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm jsou mj. pozemky parc. č. 2442/56 a parc. č. 2442/57, vše 
v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, určeny územním plánem Rožnov pod Radhoštěm jako součást lokality 262 bydlení 
hromadné pro stavbu bytových domů (dále jen „BD“). Žadatel má zájem provést výstavbu bytových domů na výše uvedených 
pozemcích v rámci II. etapy, která navazuje na povolenou a již zahájenou I.etapu. 
Ve II.etapě chce žadatel postavit dalších 10 BD o celkovém počtu 75 bytů a jedné prodejně o 80m2 : 
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SO 01, SO 02 a SO 04 – BD se 4 byty 
SO 03 – BD s 5 byty 
SO 05 – BD se 7 byty a prodejnou v 1NP 
SO 06, SO 08 a SO 10 – BD s 13 byty s výtahem 
SO 07 a SO 09 – BD s 6 byty 
Z důvodu neexistence veřejné infrastruktury na pozemcích vyčleněných pro stavbu „Eden Rožnov 2“, tj. II. fázi výstavby BD 
(účelové komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení) v této lokalitě požádal budoucí 
stavebník-investor o uzavření smlouvy na vybudování a budoucí koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury na 
stavbu „Eden Rožnov 2“. 
Stavba nové veřejné infrastruktury (účelové komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení) bude 
realizována dle projektové dokumentace „Eden Rožnov 2“ z 03/2018, kterou vypracoval generální projektant STUDIO ACHT, 
spol. s.r.o.. 
Vybudování nové veřejné infrastruktury umožní budoucí napojení na tuto veřejnou infrastrukturu pozemků p.č. 2442/56 a p.č. 
2442/57 ve vlastnictví žadatele, společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o.  pro výstavbu bytových domů. 
Nově budovaná veřejná infrastruktura v II.etapě bude napojena na veřejnou infrastrukturu vybudovanou v rámci projektu „Eden 
Rožnov“ (I.etapa) po jeho dokončení.  
Dle projektové dokumentace bude vybudována tato veřejná infrastruktura, a to za těchto podmínek a v tomto rozsahu: 
1) komunikace:  

3 vozovky z betonové dlažby napojené na obslužnou komunikaci budovanou v I. etapě:  
a) na pozemku p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 mezi bytovými domy SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, plocha 
    cca 352 m2, délka cca 59,29 m (tato komunikace bude předmětem převodu na město, viz. výkres  
    v příloze č.4 „Infrastruktura k výkupu Eden Rožnov II“) 
b) na pozemku p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 mezi bytovými domy SO 06, SO 07 a SO 10,   
    délka cca 52,51 m (tato komunikace NEbude předmětem převodu na město z důvodu komplikované  
    zimní údržby) 
c) na pozemku p.č. 2442/57 mezi bytovými domy SO 08 a SO 09, délka cca 38,06 m (tato komunikace  
    NEbude předmětem převodu na město z důvodu komplikované zimní údržby) 

2) vodovodní řad o celkové délce cca 59 m , potrubí PE DN 100 na pozemku p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57,  
    napojený na vodovodní řad budovaný v I.etapě 
3) jednotná dešťová a splašková kanalizace, stoka „B“ a stoka „C“ potrubí z PVC DN 250 napojené na stoku „A“  
    z PVC DN 300 budovanou v I.etapě    

a) stoka „B“ z PVC DN 250 o celkové délce cca 73 m, na pozemku p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57,   
    3 ks plastové revizní šachty DN 600 
b) stoka „C“ z PVC DN 250 o celkové délce cca 27 m, na pozemku p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57,   
    1 ks plastové revizní šachty DN 600 

4) veřejné osvětlení o délce cca 240 m, 13 ks sloupů BM 
 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 26.6.2018 projednala žádost stavebníka-investora 
z 21.6.2018 o vybudování a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výkupu výše uvedené veřejné infrastruktury a vyzvala 
žadatele k úpravě projektové dokumentace (PD) z hlediska dopravní situace neodpovídající zpracované územní studii pro 
danou lokalitu. 
Na základě několika jednání mezi žadatelem, vedením města, OSM (vedoucího majetkoprávního oddělení, správce 
komunikací a její zimní údržby, správce odpadového hospodářství) a městským architektem byla PD opravena a předložena 
na jednání koordinační skupiny dne 21.8.2018, která doporučila uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na vybudování a výkup 
nové veřejné infrastruktury do vlastnictví města.  
Eventuální převod veřejné infrastruktury do majetku města bude realizován v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a 
technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude samostatně schvalován zastupitelstvem města. 
Odborný odhad nákladů pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury: 
- pro komunikaci-betonová dlažba dle odst. 1 bod a) činí cca    674.657,- Kč s DPH     (557.568,- Kč bez DPH) 
- pro vodovodní řad činí      cca    338.674,- Kč s DPH     (279.896,- Kč bez DPH) 
- pro kanalizaci stoku „B“ činí      cca    785.254,- Kč s DPH     (648.970,- Kč bez DPH) 
- pro kanalizaci stoku „C“ činí      cca    290.436,- Kč s DPH     (240.030,- Kč bez DPH) 
- pro veřejné osvětlení činí      cca 1.038.470,- Kč s DPH     (858.240,- Kč bez DPH) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
Celkové předpokládané náklady činí     cca 3.127.491,- Kč s DPH  (2.584.704,- Kč bez DPH). 
 
Podle platných „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených Zastupitelstvem města Rožnova 
p.R. dne 20.6.2017 usnesením č. 6/XIX (dále jen „Pravidla“)  obdrží ostatní stavebníci 30% skutečně vynaložených nákladů 
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nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury (viz. bod 5.2 bod a) Pravidel), 
což pro cenu dle odborného odhadu nákladů činí 
cca 938.247,- Kč s DPH (30%). 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníkem k podání nabídek pro 
realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebník a město se dohodli, že částka za výkup veřejné infrastruktury bude splatná v pěti rovnoměrných ročních splátkách, 
v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, kde první splátka částky za výkup veřejné infrastruktury 
bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby 
komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení městu Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Rada města na svém zasedání dne 24. 8. 2018 přijala usnesení č.2003/118, v němž doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro 
výstavbu bytových domů v k.ú. Rožnov p.R. a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit smlouvu na 
vybudování a budoucí koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury se žadatelem společností EDEN ROŽNOV 
s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 05050651 a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města 
Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Vzhledem k rozsahu celého projektu „Eden Rožnov“ a skutečnosti, že žadatel společnost EDEN ROŽNOV s.r.o. byl při 

jednání o smlouvě pro I.etapu i II.etapu projektu Eden Rožnov zastoupen Advokátní kanceláří (Law Firm) Polverini Strnad, 

Dlouhá 35, 110 00  Praha 1, která vznesla při uzavírání smlouvy pro I.etapu projektu Eden Rožnov četné požadavky na 

úpravu návrhu smlouvy obvykle užívaného městem, obsahuje i tato předkládaná smlouva o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví k věcem č. 253/2018/OSM pro II. etapu projektu Eden v souladu s čl. 6 odst. a) Pravidel určité odchylky od 

Pravidel. 

Předkládaná smlouva pro II. etapu je koncipována na základě zapracovaných požadavků druhé strany v I.etapě, které byly 

do návrhu smlouvy zapracovány tak, aby byla zajištěna ochrana práv a zájmů města a současně byl text smlouvy přijatelný 

pro obě strany. Zejména lze stručně zmínit následující odlišnosti a specifická ujednání (v pořadí, jak jsou uvedeny ve 

smlouvě): 

- Žadatel provede výsadbu zeleně a o vysazenou zeleň bude na vlastní náklady pečovat až do doby uzavření 

smlouvy o převodu vlastnictví k věcem. 

- Žadatel je oprávněn provést změny v projektovaných mírách veřejné infrastruktury a tomu odpovídajících 

nákladech do 10 % bez nutnosti předchozího souhlasu města a uzavírání dodatku. 

- Vzhledem k tomu, že část veřejné infrastruktury se bude nacházet v pozemcích žadatele pod zpevněnými 

plochami, které nebudou převedeny do vlastnictví města, bude součástí smlouvy o převodu vlastnictví k věcem 

rovněž ujednání o zřízení věcného břemene ve prospěch města k těmto částem pozemků. 

- Lhůta pro dokončení veřejné infrastruktury a současně pro trvání závazku k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví 

k věcem činí vzhledem k rozsahu projektu 5 let. 

- Žadateli bude při podpisu smlouvy předán starostou podepsaný výtisk Pravidel a dále mu bude zaslán výtisk 

Pravidel při každé změně Pravidel (Jelikož žadatel požadoval Pravidla jako přílohu smlouvy, což není praktické a 

nechce se spoléhat na archiv webových stránek města.). 

- Vzhledem k rozsáhlosti projektu je pro utvrzení závazků žadatele sjednána smluvní pokuta. 

- Žadatel je při zvýšení nákladů oproti odhadu uvedenému ve smlouvě o více než 10 % oprávněn změnit 

(s předchozím souhlasem města vysloveným radou) technické řešení při zachování standardní kvality a funkčnosti 

(Dle žadatele jsou některá navržená řešení či materiály nadstandardní.). 

- Vzhledem k rozsáhlosti projektu a velikosti investice žadatel požádal, aby se strany po dobu tří let řídily Pravidly 

platnými v době uzavření plánovací smlouvy, pokud nebude změna Pravidel pro žadatele výhodnější (Tedy, aby 

případná změna Pravidel pro žadatele nevýhodná neohrozila kalkulaci nákladů a financování investice.). 

- Smlouva o převodu vlastnictví k věcem bude uzavřena do 6 měsíců od podání žádosti (závazek města). 

- Lhůta k případným opravám a doplněním žádosti je sjednána na 90 dnů. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o BS o převodu vlastnictví k věcem č. 253/2018/OSM (připomínkování druhé strany a PO) 
P2 - Příloha č.1 smlouvy - Koordinační situace stavby 
P3 - Příloha č.2 smlouvy - Dopravní situace 
P4 - Příloha č.3 smlouvy - Vzorový příčný řez C-C‘ 
P5 - Příloha č.4 smlouvy - Infrastruktura k výkupu 
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P6 - Příloha č.5 smlouvy - Výpis Infrastruktury a odhad cen 
P7 - Příloha č.6 smlouvy - Vyjádření VaKVS Eden Rožnov 2-č.1305-2018 

 
 
 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – navrhuje přebrat inženýrské sítě  ale zdarma, ne za to platit. 
Ing. Holiš  – vytváříme dlouhodobě podporu, máme nastaveny pravidla, tyto respektujeme. Pokud chce město 
touto cestou zajistit rozvoj, nemá nic proti. Dostaneme se k majetku, který bychom vlastními silami nepořídili. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 10 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Eden Rožnov 2“, č. sml. 253/2018/OSM, na výstavbu a 
budoucí převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2442/56 a p.č. 
2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov 2“ 
s žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, 
IČO: 05050651, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 10/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.6  Projednání  a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2645 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve spoluvlastnictví  pana M.F., pana T.F. a paní J.F., Dolní Paseky-zastávka u revíru. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Dne 22.8.2016 došla na město Rožnov p.R. žádost z 15.8.2016 paní J.F. (vlastník 1/3), i v zastoupení svých synů, jako 
spoluvlastníků každý ideální 1/3 pozemku p.č. 2645, o majetkoprávní vyřešení městem užívané části pozemku p.č. 2645 v 
jejich vlastnictví, kde nabídla tento pozemek městu k prodeji. 
Pozemek p.č. 2645 je dlouhodobě užíván jako rozšíření místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 3012c sloužící pro 
příležitostné odstavení vozidel a nachází se na něm přístřešek a nájezd (záliv) pro zastávku MHD v lokalitě Dolní Paseky u 
Revíru, vše ve vlastnictví města Rožnov p.R.. 
Žádost p. F. byla projednána v koordinační skupině (24.8.2016) a bylo odsouhlaseno, aby v rámci dlouhodobé strategie města 
vykupovat pozemky pod místními komunikacemi od třetích osob, dohodl odbor správy majetku s paní F.  odkoupení užívaného 
pozemku p.č. 2645. 
Předběžným zjištěním bylo zjištěno, že město neužívá celý pozemek p.č. 2645, ale část se ho nachází asi za plotem, tj. v 
zahradě ve vlastnictví pana M.K., který  má asi část svého pozemku p.č. 2643/1 za plotem, tj. pod výše uvedenou komunikací 
ve vlastnictví města. 
Na základě jednání a po dohodě i s panem M.K. byl vyhotoven geometrický plán na zaměření skutečného průběhu plotu u 
místní komunikace a zastávky MHD. Geometrickým plánem č. 6288-7095/2017 vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., 
IČO: 04410793 dne 29.1.2018 (dále jen „geometrický plán“) byl z pozemku p.č. 2645 odměřen a oddělen pozemek o výměře 
257 m2 nově označený jako p.č. 2645/1 a pozemek o výměře 13 m2 nově označený jako p.č. 2645/2. Dále z pozemku p.č. 
2643/1 byl odměřen a oddělen pozemek o výměře 32 m2 nově označený jako p.č. 2643/4.   
Předmětem tohoto podání je výkup nově odděleného pozemku p.č. 2645/1 o výměře 257 m2 ve spoluvlastnictví  paní J.F. a 
jejich synů.    
Cena pozemku p.č. 2645/1 na němž je místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 3012c ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm byla stanovena dle znaleckého posudku č. 5928/2018 ze dne 28.5.2018, vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím 
ústav s.r.o., IČO: 25599186, Přemyslovka 3, 
796 02 Prostějov, jako cena obvyklá ve výši 350 Kč/m2 pozemku a činí celkem 89.950 Kč. 
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Tato cena odpovídá ceně obvyklé za výkupy pozemků pro obdobné účely a paní J.F. a její synové s cenou souhlasí. 
Geometrický plán a znalecký posudek byly vypracovány na náklady města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části pozemku p.č. 2645, nově 
označené jako p.č. 2645/1 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 248/2018/OSM  
P2 - geometrický plán č. 6288-7095/2017 
P3 - znalecký posudek č. 5928/2018 ze dne 28.5.2018 
 
 
 
Diskuse: 
 
 

 

Hlasování o usnesení č. 11 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p.č. 2645, k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6288-7095/2017 
jako pozemek p.č. 2645/1 o výměře 257 m2, v podílovém spoluvlastnictví paní J.F., pana M.F. a 
pana T.F. , všichni trvalý pobyt  Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 89.950 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 
248/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní J.F., panem M.F. a 
panem T.F.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.11/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

7.7  Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2643/1 v  k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K. , Dolní Paseky-zastávka u revíru). 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Dne 22.8.2016 došla na město Rožnov p.R. žádost z 15.8.2016 paní J.F. (vlastník 1/3), i v zastoupení svých synů jako 
spoluvlastníků každý ideální 1/3 pozemku p.č. 2645, o majetkoprávní vyřešení městem užívané části pozemku p.č. 2645 
v jejich vlastnictví, kde nabídla tento pozemek městu k prodeji. 
Žádost paní J.F. byla projednána v koordinační skupině (24.8.2016) a bylo odsouhlaseno, aby v rámci dlouhodobé strategie 
města vykupovat pozemky pod místními komunikacemi od třetích osob, dohodl odbor správy majetku s paní J.F. odkoupení 
užívaného pozemku p.č. 2645. 
Předběžným zjištěním bylo zjištěno, že město užívá i část pozemku p.č. 2643/1 ve vlastnictví pana M.K. , který je dlouhodobě 
užíván jako rozšíření místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 3012c sloužící pro příležitostné odstavení vozidel a nachází 
se na něm nájezd (záliv) pro zastávku MHD v lokalitě Dolní Paseky u Revíru, vše ve vlastnictví města Rožnov p.R.. 
Na základě jednání a po dohodě s p. Křenkem byl vyhotoven geometrický plán na zaměření skutečného průběhu plotu u místní 
komunikace a zastávky MHD. Geometrickým plánem č. 6288-7095/2017 vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 
04410793 dne 29.1.2018 (dále jen „geometrický plán“) byl z pozemku p.č. 2645 odměřen a oddělen pozemek o výměře 257 
m2 nově označený jako p.č. 2645/1 a pozemek o výměře 13 m2 nově označený jako p.č. 2645/2. Dále z pozemku p.č. 2643/1 
byl odměřen a oddělen pozemek o výměře 32 m2 nově označený jako p.č. 2643/4.   
Předmětem tohoto podání je výkup nově odděleného pozemku p.č. 2643/4 o výměře 32 m2 ve vlastnictví pana M.K.    
Cena pozemku p.č. 2643/4 na němž je místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 3012c ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm byla stanovena dle znaleckého posudku č. 5928/2018 ze dne 28.5.2018, vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím 
ústav s.r.o., IČO: 25599186, Přemyslovka 3, 
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796 02 Prostějov, jako cena obvyklá ve výši 350 Kč/m2 pozemku a činí celkem 11.200 Kč. 
Tato cena odpovídá ceně obvyklé za výkupy pozemků pro obdobné účely a pan M.K.  s cenou souhlasí. Geometrický plán a 
znalecký posudek byly vypracovány na náklady města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části pozemku p.č. 2643/1, nově 
označené jako p.č. 2643/4 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
Tato smlouva č. 249/2018/OSM bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavních práv na převáděné 
části pozemku ve vlastnictví pana M.K.  městu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 248/2018/OSM  
P2 - geometrický plán č. 6288-7095/2017 
P3 - znalecký posudek č. 5928/2018 ze dne 28.5.2018 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č. 12/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p.č. 2643/1, k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6288-7095/2017 
jako pozemek p.č. 2643/4 o výměře 
32 m2, ve vlastnictví pana M.K.  trvalý pobyt Dolní Paseky 1488, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 
11.200 Kč, a uzavření kupní smlouvy 
č. 249/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.K.  jako 
prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města 
schválenou kupní smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva váznoucího 
na kupované části pozemku p.č. 2643/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K.  
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.12 /XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.8  Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov p.R. pod budovou 
bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J. , Zašová, v k.ú. Rožnov p.R. a 
zřízení předkupního  práva a výhrady zpětné koupě 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Dne 26.6.2017 požádal pan B.J. jako vlastník budovy bez č.p. postavené na pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov 
p.R., v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o odkup pozemku p.č. st. 2636 pod touto budovou, aby dořešil majetkoprávní vztahy.  
Jedná se o pozemek pod budovou se způsobem využití technické vybavení, která dříve sloužila jako výměníková stanice. 
Nyní je budova bez technologického vybavení a je značně poškozena. Záměrem pana B.J.  je v souladu s územním plánem 
města po dořešení majetkoprávních vztahů přestavět budovu na garáže. 
V žádosti pan B.J.  žádal i o část sousedního pozemku p.č. 1040/4 ve vlastnictví města Rožnov p.R.. 
Žádost projednala dne 18.7.2017 koordinační skupina a požádala pana B.J. o upřesnění jeho záměru v dané lokalitě. 
Po dodání podkladů k upřesnění záměru pana B.J. byla jeho žádost znovu projednána v koordinační skupině dne 19.9.2017. 
Koordinační skupina souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 2636 panu B.J.  S odkupem části sousedního pozemku p.č. 1040/4 
koordinační skupina nesouhlasí a nabízí panu B.J. uzavřít na tuto část pozemku smlouvu o právu provést stavbu zatravňovací 
zpevněné plochy sloužící pouze pro vjezd do nově vybudované garáže na p.č. st. 2636 a ne jako parkovací stání, za podmínek 
zachování stávajícího přilehlého chodníku a vysazení dvou nových stromů u tohoto pozemku ve spolupráci s městským 
zahradníkem. 
Pan B.J.  koupil budovu na pozemku p.č. st. 2636 na základě kupní smlouvy ze dne 29.3.2017 od společnosti Immobilien 
Pirker Reality, s.r.o., Všechromy 26, 25163 Strančice, IČO: 60747641. 
Město Rožnov p.R. však mělo a má jako vlastník pozemku p.č. st. 2636 předkupní právo na koupi budovy (blíže viz. vyjádření 
právního odboru, Mgr. Pšenicová). 
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Z důvodu, aby po vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 nedošlo při schvalování kupní smlouvy zastupitelstvem 
města Rožnov p.R. na prodej tohoto pozemku panu B.J. k zpochybnění této kupní smlouvy s tím, že město Rožnov p.R. má 
uplatnit předkupní právo na budovu na pozemku p.č. st. 2636 a řešit její využití, odbor správy majetku se přiklonil k možnosti 
navržené právním odborem, a dne 19.1.2018 projednal na zasedání rady města bod 3.3.5. (INFORMACE - prodej pozemku 
p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov p.R. pod budovou bez č.p. – technické vybavení, ve prospěch vlastníka této budovy 
pana B.J.  Zašová, v k.ú. Rožnov p.R.), v kterém doporučil radě města předložit rozhodnutí o vyhlášení záměru na prodej 
pozemku p.č. st. 2636 do zastupitelstva města a tím umožnit zastupitelstvu města projednání případného využití stavby nebo 
vyhlášení záměru na prodej pozemku.  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala dne 19.1.2018 prodej výše uvedeného městského pozemku a souhlasila 
s předložením záměru do zastupitelstva města.  
Předkládaný záměr byl projednán v ZM dne 27.2.2018 a nebyl schválen. Důvodem byla diskuze týkající se možnosti odkupu 
budovy od vlastníka pana B.J.  městem, následné opravy budovy a jejího dalšího pronájmu městem, jako např. garáže. Na 
základě této diskuze nechal OSM zpracovat Cenovou rozvahu stavebních úprav budovy na pozemku p.č. st. 2636 z původního 
stavu na garáže (příloha č. 3, dále jen cenová rozvaha). 
Z důvodu pro město nevýhodného ekonomického výsledku na základě cenové rozvahy a narovnání majetkoprávních vztahů 
Odbor správy majetku předložil dne 12.6.2018 zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 
2636 ve prospěch pana B.J. 
 
Záměr na prodej výše uvedeného městského pozemku byl schválen Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm 
usnesením č. 12/XXV ze dne 12.6.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 20.7.2018 do 
6.8.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na prodej pozemku nebyla vznesena žádná 
připomínka či podnět k prodeji pozemku. 
V rámci schváleného usnesení byl i požadavek na zřízení předkupního práva a závazek kupujícího na využití budovy pouze 
za účelem garáží v rámci připravované kupní smlouvy. 
 
Cena za m2 výše uvedeného městského pozemku pod garážemi byla stanovena znaleckým posudkem č. 582-50/18 
vyhotoveným dne 14.8.2018 Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 300 Kč/m2, jako cena v místě a čase obvyklá 
(obecná, tržní).  

Kupující dále uhradí městu Rožnov p.R.  náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3630 Kč Náklady související 
s návrhem na vklad práva do katastru nemovitostí nesou kupující.  
Dohodnutá celková kupní cenu je ve výši 16.530 Kč. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedeného městského pozemku a schválení 
kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a výhradou zpětné koupě č. 250/2018/OSM, tak jak bylo požadováno 
usnesením č. 12/XXV z 12.6.2018. Výhradou zpětné koupě je ošetřen závazek kupujícího na užívání stavby pouze pro garáže. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 250/2018/OSM  
P2 - upřesněný záměr žadatele k využití požadovaného pozemku z 31.8.2017 
P3 - Cenová rozvaha stavebních úprav objektu na p.č. st. 2636 z 28.5.2018 
P4 - znalecký posudek č. 582-50/18 ze dne 14.8.2018 
 
 
Diskuse: 
Ing. Houška – dává  připomínku,  minule jsme schvalovali koupi  pozemku pod infrastrukturou za 300 Kč, nyní 
prodáváme pozemek pod garážemi  také za 300-Kč/m2 . Navrhuje zvážit cenu prodeje. Jak je ošetřeno, že v 
místě bude jen garáž? 
Ing. Kubiš – cena je dle posudku, který zpracovával znalec, nemůže rozporovat.  
Mgr. Pšenicová – závazek pana B.J.  využívat pozemek který mu poskytuje město je podmíněn výhradou zpětné 
koupě, v případě že p. Janíček přestane využívat budovu, má město právo a výhradu zpětné koupě pozemku. 
Diskutovali jsme o různých způsobech  závazku,  vybrali jsme tento jako vhodný 
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Hlasování o usnesení č. 13 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana B.J., trvalý pobyt 
Zašová , 756 51 Zašová, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 16.530 Kč dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního 
práva a výhrady zpětné koupě č. 250/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a panem B.J.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení  č.13/XXVI: 

Pro:          13                  Proti:            3       Zdržel se:          4 Nehlasoval:         0 

   
   Usnesení přijato. 
 

7.9  Projednání a schválení dohody se zrušením předkupního práva pro město Rožnov p.R. na pozemky 
p.č. st. 1673/1 a p.č. 963/5 ve vlastnictví EP Development RPR, vše v k.ú Rožnov p. R.. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo se společností Elektroprojekta Rožnov, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Boženy Němcové 1720, IČO: 45193631 (dále jen „společnost“) dne 15.6.1998 kupní smlouvu s předkupním právem, 
odpovídající právu věcnému, k převáděným pozemkům p.č. 965/5 a p.č. st. 1673/1, vše v obci a katastrálním území Rožnov 
pod Radhoštěm, které byly předmětem této kupní smlouvy, a to s právními účinky vkladu ke dni 25.6.1998, kdy vklad práva 
byl povolen rozhodnutím č.j. 210 V11,14 -1605/1998. 
 
U společnosti došlo jejím rozdělením k odštěpení části jejího jmění, která přešla na nástupnickou společnost EP Development 
RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 06242685, a to na základě 
projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 25.5.2017. Částí tohoto jmění byly i pozemky p.č. 965/5 a 
p.č.st. 1673/1, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, jejichž vlastníkem je nyní společnost EP Development 
RPR a.s., tj. povinný z předkupního práva. 
 
Městu Rožnov pod Radhoštěm svědčí na základě výše uvedené kupní smlouvy s dohodou o vzniku předkupního práva věcné 
předkupní právo k těmto  pozemkům: 
p.č. 965/5 - ostatní plocha 
p.č.st. 1673/1  - zastavěná plocha a nádvoří  
vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm 
 
Věcné předkupní právo bylo zřízeno k převáděným pozemkům dle kupní smlouvy ze dne 15.6.1998 jako „pojistka“ města 
proto, aby kupující neprodal tyto pozemky třetí osobě. Prodej pozemků dle kupní smlouvy z 15.6.2018 byl uskutečněn na 
základě vyhlášeného záměru na prodej těchto pozemků pro účely výstavby obytných domův souladu  s tehdy platnou 
architektonickou studií pro dostavbu ulice Meziříčská. 
 
První zahájení stavby bylo na základě vydaného územního rozhodnutí č. j. Výst.:2091/00-328/1 z 8.11.2000. V průběhu 
uplynulých let doznalo stavební povolení několika změn a prodloužení termínu dokončení výstavby. V současné době 
společnost EP Development RPR a.s. pokračuje s realizací stavby, konkrétně započala s výstavbou bytového domu o 31 
bytech na základě Rozhodnutí o povolení změny stavby sp. zn.: MěÚ/Vyst/34941/2015/Šr/ ze dne 19.10.2015 s termínem 
dokončení do 31.12.2019.  
 
Společnost EP Development RPR a.s. požádala dopisem ze dne 16.7.2018 město Rožnov pod Radhoštěm o zrušení věcného 
předkupního práva, jak bylo smluvně zajištěno v kupní smlouvě z roku 1998. 
 
Záměr na zrušení věcného předkupního práva zřízeného kupní smlouvou z roku 1998, kdy vklad práva byl povolen 
rozhodnutím č.j. 210 V11,14-1605/1998 pro město Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům p.č. st. 1673/1 a p.č. 965/5, v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, nyní ve vlastnictví povinného z předkupního práva, byl schválen Radou města Rožnov pod 
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Radhoštěm usnesením č. 1976/118 ze dne 24.08.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm od 
24.08.2018 do 10.09.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zastupitelstvo města bude na svém zasedání informováno, pokud budou vzneseny k vyhlášenému záměru připomínky nebo 
podněty. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání Dohodu o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým 
věcem č. 251/2018/OSM jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dohoda o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem č. 251/2018/OSM  
P2 - kupní smlouva z 15.6.1998, č.j. 210 V11,14 -1605/1998 
P3 - žádost EP Development RPR z 16.7.2018 
 
 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.  14/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zrušení věcného předkupního práva zřízeného 
kupní smlouvou, uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy s právními účinky vkladu ke dni 25. 6. 1998, pro 
město Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům p.č. st. 1673/1 a p.č. 965/5, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve 
vlastnictví společnosti  EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 06242685, a uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 
č. 251/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z předkupního práva a 
společností EP Development RPR a.s. jako povinným z předkupního práva ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.14/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

Bod  č. 7.10. se probírá po příchodu Mgr. Mumulose – po ukončení přestávky v 16:15 hod. 
 
7.11  Schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u 
parkoviště na ulici Bayerova. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Dne 29.8.2018 obdrželo město od Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně návrh kupní smlouvy na 
odkup pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 v k.ú. Rožnov p.R. na ul. Bayerova. 
Zaslání návrhu kupní smlouvy předcházely níže uvedené kroky: 
- Město Rožnov pod Radhoštěm požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  státu ve věcech 
majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichž se nachází místní komunikace a veřejná zeleň. 
Část těchto pozemků nám již „úřad“ převedl a zbývající část pozemků nám „úřad“ převádí postupně a část pozemků nám 
„úřad“ nabízí pouze k prodeji (veřejná dražba nebo přímý prodej) a to až po dořešení všech majetkoprávních náležitostí. 
- Dne 5.6.2017 na základě předchozích jednání s úřadem týkajících se převodu pozemků na a u parkoviště na ul. Bayerova, 
dále v souvislosti s úplatným převodem pozemku p.č. 6234/2 dle kupní smlouvy z 28.12.2015 č. sml. 358/2015/OSM a v 
souvislosti s bezúplatným převodem pozemku  
p.č. 3564/56 smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 7.10.2016, č. sml. 243/2016/OSM, požádal úřad město Rožnov pod 
Radhoštěm ( dále jen „město“ ) o předložení konkrétního veřejně prospěšného záměru budoucího využití lokality a doložení 
zájmu města o úplatný převod pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 v k.ú. Rožnov p.R. na ul. Bayerova. 
V případě že město nedoloží zájem a požadované podklady pro přímý prodej, budou výše uvedené pozemky ve vlastnictví 
České republiky prodány ve výběrovém řízení. 
- Dne 22.6.2017 na základě projednání v koordinační skupině MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne 16.6.2017 byly úřadu zaslány 
elektronicky e-mailem podklady pro doložení konkrétního veřejně prospěšného záměru budoucího využití dané lokality ve věci 
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úplatného převodu pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 6234/1 (ul. Bayerova) v k.ú. Rožnov p.R. s žádostí o vyjádření 
úřadu zda jsou tyto podklady dostačující, případně co je potřeba doplnit. 
- Dne 21.7.2017 obdrželo město od úřadu e-mail s požadavkem na doplnění záměru pro přímý prodej pozemků na ul. 
Bayerova. 
Na základě zpracovávané dopravní studie centra města předložil městský architekt snímek katastrální mapy s návrhem 
rozšíření parkoviště na ul. Bayerova. 
 
Vyjádření Ing. Jana Horkého 
Důvodem pro přednostní prodej předmětných pozemků městu je potřeba rozšířit parkovací kapacity v blízkosti náměstí, kdy 
tyto pozemky nabízí levný a snadný způsob rozšíření: příjezdová komunikace na jednotlivá stání je již postavena, ale je 
využívána k parkování pouze jednostranně. V případě získání pozemků do vlastnictví města je pak snadné a finančně nepříliš 
náročné nová parkovací stání zbudovat a zařadit je do systému dopravy v klidu v centru města. 
 
Informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova byla projednána v radě města dne        25. srpna 2017, kde rada 
města souhlasila s předloženým záměrem a doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o přímý prodej pozemků 
p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky pro jeho realizaci (viz. usnesení RM č. 1358/87). 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova dne 12.9.2017 a přijalo usnesení 
č. 5/XX ve kterém souhlasilo s předloženým záměrem na rozšíření parkoviště a schválilo podání žádosti k Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových o přímý prodej pozemků p. č. 3564/43, p. č. 6234/1 a p. č. 6087/2 v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm. 
Dne 29.9.2017 zaslal OSM na úřad Žádost s podklady pro přímý prodej pozemků p.č. 6234/1, 
p.č. 6087/2 a p.č. 3564/43 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Bayerova. 
Kupní cena za výše uvedené pozemky p. č. 3564/43 o výměře 20 m2, p. č. 6234/1 o výměře 63 m2 a p. č. 6087/2 o výměře 
61 m2 činí celkem 148.200 Kč. 
Celková cena je stanovena z ceny za pozemky v čase a místě obvyklé dle znaleckého posudku 
č. 26/2018 + náklady za zhotovení znaleckého posudku + přiměřené navýšení 10% (v souvislosti s přímým prodejem). 
Znaleckým posudkem č. 26/2018 ze dne 3.4.2018, vyhotoveného Ing. Daliborem Vojkovským, 
IČO: 13610597, Seifertova 16,794 01 Krnov, byla cena za pozemky se všemi součástmi – trvalými porosty určena jako odhad 
tržní hodnoty vycházející z ceny zjištěné dle platného oceňovacího předpisu ve výši 130.750 Kč. (cena za m2 pozemku je 
862,87 Kč) 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu  č.261/2018/OSM 
(UZSVM/OVS/2412/2018-OVSM) na odkup pozemků na ul. Bayerova, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -kupní smlouva č. 261/2018/OSM  
P2 - znalecký posudek č.26-2018 z 3.4.2018 
 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č. 15 /XXVI.  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 
6234/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111, za 
kupní cenu ve výši 148.200 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 261/2018/OSM 
(UZSVM/OVS/2412/2018-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 
důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  

 
 

Hlasování o usnesení  č.15/XXVI: 

Pro:          20                  Proti:              0     Zdržel se:          0 Nehlasoval:         0 
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   Usnesení přijato. 
 

8.1  Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Gross 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen 
„SMR“) v roce 2017. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
 
Valná hromada SMR projednala závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a vyjádřila souhlas s jeho 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předložení závěrečného účtu v zastupitelstvech jednotlivých 
členských obcí dle § 39 odst. 7 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku 
obcí“ 
 
Předkládáme tedy závěrečný účet SMR k projednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - závěrečný účet SMR za rok 2017 
P2-   zpráva č. 411/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2017 
P3-    Inventurní zpráva 
 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č. 16 /XXVI.  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
70238642 za rok 2017 a zprávu č. 411/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2017, 
která tvoří přílohu závěrečného účtu. 

 
 

Hlasování o usnesení  č. 16/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

9.1  Schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Valašsko – projekt 
Destinační společnost Valašsko 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Vrážel 
Důvodová zpráva: 
Na zastupitelstvu města dne 12. 6. 2018 bylo usnesením č. 26/XXV schváleno poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ:70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační 
společnost Valašsko v roce 2018 a uloženo městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem této individuální dotace a 
starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
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26/XXV.  Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ:70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko 
v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 příjemcem individuální dotace 
a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
V rámci příprav smlouvy dle uloženého úkolu vznesla druhá smluvní strana připomínku, zahrnout přímo do vzorové smlouvy 
ustanovení, které konstatuje, že dotace je poskytována v režimu de minimis s odkazem na příslušné nařízení Komise (EU) č. 
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Vzhledem k tomu, že tento požadavek je oprávněný, byl do vzorové smlouvy o poskytnutí individuální dotace doplněn do čl. II 
smlouvy o poskytování individuální dotace nový odstavec, který tento požadavek splňuje, a v návaznosti na jeho doplnění 
vypuštěny odst. 7 a 8 čl. II vzorové smlouvy a písm. h) odst. 8 čl. IV vzorové smlouvy. Smlouva s vyznačenými změnami je 
uvedena v příloze č. 2. Finální smlouva určená k podpisu starosty je přílohou č. 1.   
Protože se vzorová smlouva mění, je nutné, aby text změněné smlouvy schválilo zastupitelstvo města.  
Pro úplnost informace uvádíme, že s poskytnutím dotace v režimu de minimis bylo počítáno již od počátku, nejde tedy o 
požadavek nový (viz také podání č. 9.2 ze dne 12. 6. 2018, ve kterém je uvedeno, že dotace pro Sdružení Mikroregion 
Vsetínsko je v režimu de minimis). Nicméně bylo nutné tuto informaci doplnit přímo do textu smlouvy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - finální smlouva o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (agendové č. GINIS 
240/2018/OSK) 
P2 – smlouva o poskytnutí individuální dotace s vyznačenými změnami 

 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č.  17/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
 a) zrušuje část usnesení č. 26/XXV ze dne 12. 6. 2018, a to v rozsahu, kterým uložilo městskému 
úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace, Sdružením 
obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín,  
IČO 70238880 a starostovi města takto připravenou smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat, a 
v návaznosti na toto zrušení 
b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako poskytovatelem a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Svárov 1080, 755 
01 Vsetín,  
IČO 70238880 jako příjemcem dotace ve výši 150 000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v 
roce 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o poskytnutí dotace je 
součástí tohoto usnesení 
 

Hlasování o usnesení  č.17/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
10.1  Informace o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného 
fóra 2017 
Předkladatel: Ing. Kučera , Ing. Chmelař 
Důvodová zpráva 
Dne 4. 10. 2017 určili občané města Rožnov pod Radhoštěm na 1. Veřejném fóru 12 největších problémů města v 6 oblastech 
rozvoje. Tyto problémy byly následně ověřeny veřejnou anketou, ze které vzešlo 11 problémů, které měly být v období mezi 
konáním Veřejných fór (říjen 2017 – říjen 2018) primárně řešeny: 
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1. Kulturní sál (dům) 
2. Chybějící domov s pečovatelskou službou 
3. Podpora při rekonstrukci Sokolovny 
4-5. Dostavba knihovny 
4-5. Řešit parkoviště u ČD, včetně průchodnosti 
6. Dořešení problematiky tržnice 
7. Nedostatečná kapacita Domova pro seniory 
8. Nová víceúčelová hala (sportovní) 
9. Kulturní centrum - zřízení prostor pro spolkovou činnost 
10-11. Zlepšení bezpečnosti na cyklostezce (osvětlení, značení, …) 
10-11. MHD - městská hromadná doprava 
 
Zastupitelstvo města na svém XXIII. zasedání usnesením č. 11/XXIII vzalo na vědomí problémy města formulované na prvním 
Veřejném fóru města 2017 dne 4. 10. 2017 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města a uložilo radě města 
přijmout opatření k řešení těchto problémů.  
 
Dle postupu definovaného metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR by měla rada města určit odpovědnosti za realizaci 
jednotlivých problémů a stanovit další postup (každému z formulovaných problémů Rada města přidělí garanta, který bude 
dohlížet na řešení daného problému. Pověřený garant se bude zabývat řešením problému do konání následujícího Veřejného 
fóra Zdravého města v roce 2018 (10. 10. 2018). Cílem není problém do dalšího konání fóra vyřešit, neboť to často ani není 
možné, ale zabývat se jím a hledat optimální varianty pro jeho vyřešení).  
 
Rada města svým usnesením 1715/104 ze dne 23. 3. 2018  přijala „opatření k řešení formulovaných problémů města vzešlých 
z Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a uložila 
stanoveným zodpovědným garantům zabývat se řešením určených problémů a odboru rozvoje informovat radu města a 
zastupitelstvo města o stavu řešení formulovaných problémů.“ 
 
Dle usnesení a zadaných úkolů výše, byli před konáním Veřejného fóra města 2018 jednotliví garanti vyzváni pověřeným 
pracovníkem odboru rozvoje a strategického plánování (koordinátor ZM a MA21) k rekapitulaci a poskytnutí informací o 
postupu, kterého se podařilo při řešení konkrétního problému dosáhnout.  
Koordinátor ZM a MA21 na základě výstupů jednotlivých garantů a odpovědných osob zpracoval souhrnnou zprávu, která je 
přílohou č. 1 tohoto podání.  
Souhrnná zpráva byla prezentována radě města 24. 8. 2018, která usnesením 2011/188 vzala na vědomí a odsouhlasila znění 
Souhrnné zprávy o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017 ze dne 
4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou. 
 
Při 2. ročníku Veřejného fóra města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskuteční 10. 10. 2018, bude veřejnost seznámena s 
realizovanými kroky u jednotlivých priorit a následně bude hlasovat o nových 10 prioritách na období do konání dalšího ročníku 
veřejného fóra. 
 
Akce Veřejné fórum je jednou z doporučených aktivit místní Agendy 21, kterou město realizuje pro zvýšení kvality veřejné 
správy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - souhrnná zpráva o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm města vzešlých z 
Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou 

 
 
 
Diskuse: 
 

 

Hlasování o usnesení č. 18 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí znění souhrnné zprávy o stavu řešení 
ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a 
ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. 
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Hlasování o usnesení  č. 18/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

10.2  Partnerská spolupráce měst Rožnov pod Radhoštěm a Považská Bystrica: schválení realizace 
projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (Fond malých projektů, program 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3) včetně zajištění finančních prostředků 
na spolufinancování tohoto projektu.“ 
Předkladatel: Ing. Kučera , Ing. Chmelař 
Důvodová zpráva 
Žádost o nenávratný finanční příspěvek v celkové výši 27 208 Euro (z toho spolufinancování z ERDF ve výši 19 997,88 Euro, 
spoluúčast žadatele 7 210,12 Euro) obsahuje popis tří aktivit, v rámci kterých dojde k setkání zástupců žadatele, 
přeshraničního partnera a lektorů za účelem analýzy aktuálního stavu a strategického fungování úřadu (aktivita 1). Výstupem 
aktivity 1 bude písemný dokument, na jehož základě budou následně probíhat 2 denní teambuildingové aktivity (aktivita 2) 
zaměstnanců odborů žadatele a přeshraničního partnera. Celkem se teambuildingových aktivit zúčastní 180 osob. Z toho bude 
10 výjezdů po 15 osobách (10 osob žadatele, 5 osob přeshraničního partnera). Dále pak budou 2 výjezdy po 15 osobách pro 
vedoucí odborů (10 osob žadatele, 5 osob přeshraničního partnera). Projekt by měl být zahájen dle předpokladu od října 2018. 
Doba trvání projektu je jeden rok od zahájení realizace. Na základě společných výjezdů (aktivita 2) dojde k ověření a 
vyhodnocení závěrů plynoucích z aktivity 1, tedy zda to, co bylo analyzováno a navrženo je potřebné (aktivita 3). Finální 
dokument vyhotovený na základě závěrů těchto aktivit bude obsahovat seznam základních měkkých kompetencí (soft skills) 
potřebných pro všechny úředníky institutů veřejné správy v dotčených regionech. 
 
Cíl projektu: 
 
Jelikož hlavní přeshraniční partner tohoto projektu je jedním z partnerských měst, docházelo v minulosti k mnoha společným 
setkáním, při kterých jsme zjistili, že nás společné trápí stejné záležitosti a problémy, tzn., že je žádoucí společně posilovat 
strategii fungování Česko-slovenské strategie veřejné správy. Tím, že oba státy mají odlišnou legislativu, vzniklé problémy 
řešíme jinak a právě vzájemná inspirace nám může poskytnout dobrou praxi a zásahem vnějších faktorů můžeme v rámci 
organizace hledat kreativní a efektivní řešené problémů.  
 
Předpokládaný finanční rámec projektu: 
 
V rozpočtu odboru rozvoje a strategického plánování pro rok 2018 nebyla vyhrazena položka na realizaci tohoto projektu, 
z tohoto důvodu bylo požádáno o převod částky 707 408,- Kč rozpočtovým opatřením. V současné době je projekt doporučen 
na schválení regionálním výborem s podmínkou doložení dokladů prokazující zajištění spolufinancování žadatelem. 
Spolufinancováním z ERDF žadatel obdrží částku 19 997,88 €, žadatel se bude spolupodílet částkou 7 210,12 €.     
 
Přidělení nenávratného finančního příspěvku ve výši 19 997,88 Kč € (514 945,41 Kč) umožní realizaci teambuldingových aktivit 
pro zaměstnance úřadu, bez tohoto příspěvku by nebylo možné dvoudenní teambuildingové aktivity zaměřené na měkké 
dovednosti realizovat. 
 
Tab. Přehled předpokládaných nákladů na realizaci projektu: 
 

 

  V případě schválení žádosti 

Celkové náklady  
27 208 € (dle kurzu ČNB ze 
dne 30. 8. 2018 25,75 Kč za 
1 €) 

Spolufinancování z ERDF 19 997,88 € 

Spoluúčast žadatele 7 210,12 € 
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Detaily projektu včetně harmonogramu a finančního plánu jsou popsány v přílohách důvodové zprávy P01 a P02. 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů 
P2 -  Podmínky poskytnutí pomoci 

 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – táže se na výši dotace? 
Ing. Chmelař – jde o částku 20 tis euro + 7 tis. euro je  spoluúčast 
 

 

Hlasování o usnesení č.  19/XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o podané žádosti města v rámci 
Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3: 
Rozvoj místních iniciativ, za účelem realizace malého projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů 
veřejné správy“ (dále jen „malý projekt“), ve které město vystupuje jako žadatel a partnerské město 
Povážská Bystrica, se sídlem Centrum 2/3, Povážská Bystrica 017 03, IČ 317667, jako hlavní přeshraniční 
partner, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Zastupitelstvo města v souvislosti s podanou žádostí 
schvaluje: 
a) zajištění realizace projektu žadatelem malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
uvedenými v příloze č. 2 důvodové zprávy a  
b) zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu 
celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního projektu v souladu s 
podmínkami poskytnutí pomoci. Žádost o nenávratný finanční příspěvek dosahuje celkové výše 27 208 
EUR (z toho spolufinancování z ERDF ve výši 19 997,88 EUR, spoluúčast žadatele 7 210,12 EUR). 
 
 

Hlasování o usnesení  č. 19/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

10.3  Projednání a schválení druhé aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
ORP Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Kučera , Ing. Chmelař 
Důvodová zpráva 
Komunitní plán sociálních služeb je klíčový dokument pro plánování financování a rozvoj sociálních služeb v území obcí s 
rozšířenou působností. Tento dokument analyzuje nabídku i poptávku po sociálních službách v regionu a navrhuje jejich 
optimální síť s přihlédnutím k finančním zdrojům. Aktualizace komunitního plánu reaguje na aktuální situaci a vývoj v sociální 
oblasti v ORP Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Informace o připravené aktualizaci Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 
2017 – 2020 byla předložena Radě města Rožnov pod Radhoštěm na jejím zasedání dne 24.08.2018. Rada města Rožnov 
pod Radhoštěm aktualizaci komunitního pláno projednala a vzala na vědomí.  
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm je druhá aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 předložena k projednání a ke schválení. Poté bude předložena ke schválení také 
Valné hromadě Mikroregionu Rožnovsko. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 
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P2 – Příloha č. 1 
P3 – Příloha č. 2 
P4 – Příloha č. 3 

 
 
Diskuse: 
p. Jelínek   – dodává, že  děkuje všem členům kteří se na komunitním plánu podílejí. Jde o strategický  
dokument nutný pro rozvoj sociálních služeb a cílových skupin.  
 

 

Hlasování o usnesení č. 20 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje druhou aktualizaci Komunitního 
plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové 
zprávy a jejich příloh.  
 
 
 

Hlasování o usnesení  č. 20/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

11.1  Kontrola plnění investičních akcí z rozpočtu 2017 
Předkladatel: p. Vychodil 
Důvodová zpráva 
Kontrola byla provedena v souladu s plánem činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města, schváleném usnesením ZM 
dne 27. 2. 2018 č. 28/XXIII. 
 
Téma kontroly :  Realizace projektů zahrnutých v rozpočtu města 2017 pro organizační jednotku (ORJ) 3900 - Odbor rozvoje, 
ODPA 2212 –Silnice. Rozpočet města pro rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva města č. 5/XVI ze dne 20. 12. 2016.  
 
Kontrolou byli pověřeni členové KV pánové Miroslav Macek, Alois Vychodil, Martin Baratka, Jiří Melcher, Petr Holý 
Kontrola probíhala ve spolupráci s Oborem rozvoje a strategického plánování, Oddělení investic, panem Markem Mollem v 7. 
- 8. 2018.  
 
V rozpočtu na rok 2017 bylo mimo jiné zařazeno sedm investičních akcí s alokací 12,950.000,- Kč. Čerpáno bylo 643.505,-Kč, 
což je pouhých 4,97 %. Jednalo se o následující položky rozpočtu, které byly podrobeny kontrole: 
        ORG 
FRTI – ul. Sadová     3900039903 
Smíšená plocha Kramolišov    3900039936 
Bezručova ulice – rekonstrukce   3900039938 
Dopravní napojení průmyslového areálu - PD  3900039977  
Rekonstrukce ul. Pletařská - PD   3900039978 
Rekonstrukce ul. Plynárenská – PD   3900039926 
Rekonstrukce ul. Svazarmovská – PD   3900039954 
Výsledek kontroly: 
- FRTI – ul. Sadová (ORG 3900039903), zpoždění realizace v důsledku nestabilního podloží s nutnou změnou 
projektu. Rozpočet 3,500.000,-Kč, čerpáno 75.885,-Kč 
- Smíšená plocha Kramolišov (ORG 3900039936), dodatečně projednáváno v komisích, následek zpoždění 
projektanta. Rozpočet 2,000.000,- Kč, čerpáno 75.885,-Kč 
- Projekt Bezručova ulice – rekonstrukce (ORG 390003993), byl zastaven vedením města, rozpočet 7,000.000,-Kč, 
čerpáno 0,- Kč. 
- Dopravní napojení průmyslového areálu – PD (ORG 3900039977), nedořešena technická příprava s ŘSD ČR, 
rozpočet 50.000,-Kč, čerpáno 0,-Kč. 
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- Rekonstrukce ul. Pletařské – PD (ORG 3900039978), projekt zastaven v návaznosti na rekonstrukci ul. Bezručova, 
rozpočet 150.000,-Kč, čerpáno 0,-Kč. 
- Rekonstrukce ul. Plynárenská-PD (ORG 3900039926), nedořešená jednání s vlastníky pozemků. Rozpočet 
100.000,-Kč, čerpáno 16.698,-Kč. 
- Rekonstrukce ul. Svazarmovská – PD (ORG  3900039954) nebyla dokončena pro vytížení projektanta, rozpočet 
150.000,-Kč, čerpáno 6.500,-Kč. 
 
- Z rozpočtu na rok 2017 bylo do rozpočtu na rok 2018 převedeno 2,600.000,-Kč.  
- Položka Smíšená plocha Kramolišov byla v rozpočtu 2018 navýšena oproti roku 2017 
o 1,500.000,- Kč (z původních 2,000.000,-Kč na 3,500.000,-Kč). 
 
Závěr 
- V době kontroly 14. 7. 2018, byla ze sedmi plánovaných investičních akcí pro rok 2017 dokončena pouze akce FRTI 
– ulice Sadová (ORG 3900039903). Termín ukončení 30. 4. 2018. 
- Plánované investiční akce rozpočtu 2017- Dopravní napojení průmyslového areálu – PD  (ORG 3900039977) a 
Rekonstrukce ul. Pletařská – PD (3900039978) byly zastaveny, v jejich přípravě se nepokračuje. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Tabulka Kontrolní akce KV ZM 

 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – nesouhlasí s formulacemi uvedenými v důvodové zprávě. Komentáře a čísla nejsou přesná. Návrh 
usnesení nepodpoří.. 
p. Vychodil – pokud bylo stanoveno že akce nebude realizována z rozpočtu města,  byl čas na podání 
rozpočtových opatření, čísla sedí. Podklady máme z odboru investic. 
Ing. Holiš – nerozporuje čísla která jsou v tabulce uvedena , ale výrok p. Vychodila, že v r. 2018 je čerpáno 0 
p. Vychodil – zmiňuje investiční akci rekonstrukce ul. Bezručova, na kterou byly alokovány finanční prostředky 
ve výši  7 mil.  částka se nevyčerpala a do rozpočtu  2018 bylo převedeno jen 3.5 mil. Jedná se o fakta zjištěná 
při kontrole. 
Ing. Kučera Jan – je běžné že některé položky rozpočtu se nevyčerpají a zůstávají v rozpočtu na příští rok. 
Materiál kontrolního výboru je zpracován nešťastně, bylo běžnou záležitostí i  v minulosti, kdy se našly položky 
které se nestihly vyčerpat. Projekty nebyly zrealizovány, ale to je standardní situace. 
Bc. Blinková – podklady chystali pracovníci úřadu, proto zprávu kontrolního výboru  nerozporuje. Šlo o kontrolu 
práce úřadu.  
Ing. Kučera Jaroslav – je dobře že kontrolní výbor funguje, ale souhlasí s vedením, že některé komentáře jsou 
nešťastně formulovány. V případě investiční akce ul. Bezručova se spolupráce s krajem  přehodnotila, záměry 
s lokalitou také. Těžko se domlouvají smluvní vztahy na budoucí akce vzhledem k přetíženosti realizačních firem. 
p. Vychodil -  namítá, že některé investiční akce,  které dáváme do rozpočtu nejsou připraveny tak, aby se 
v daném roce stihly vyčerpat a to víme předem.  
p. Koryčanský – je dobře, že kraj  k možnosti předláždění ul.  Bezručova přistoupil, práce je prováděna dobře. 
Zbývá jen oprava obou chodníků. Místní obyvatelé musejí být trpěliví, díky opravám se v lokalitě kumuluje 
doprava.  
p. Jelínek – realizace této opravy je složitá přestože jde o poměrně malý úsek, vstupují zde čtyři investoři. 
p. Vychodil – děkuje členům kontrolního výboru za odpovědnou práci 
 

 

Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod bere na vědomí výsledek provedené kontroly průběhu realizace 
vybraných investičních projektů zahrnutých do rozpočtu města na rok 2017 dle důvodové zprávy.    
 
 

Hlasování o usnesení   

Pro:            10                Proti:                 2  Zdržel se:          8 Nehlasoval:         0 
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   Usnesení nepřijato. 
 

Následuje 10 minutová přestávka 
Příchod Mgr. Mumulose v 16:00 hod. 
 
7.10  Projednání a schválení dohody o narovnání vzájemných sporných práv a závazků mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve věci 
pronájmu sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (mimo průmyslový areál 
Tesla) za účelem umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí a bezdůvodného 
obohacení za užívání části pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem provozování 
reklamních panelů a betonových skruží pro reklamní účely.  
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Rada města byla na svých předchozích zasedáních (10.10.2016, 7.11.2016, 10.3.2017, 12.5.2017, 26.5.2017, 19.1.2018 a 
12.6.2018 - č. usnesení 1870/111) několikrát informována o problematice reklamních zařízení Ing. Ivo Mischingera (dále jen 
„Miger“).  
 
Na základě několika jednání vedení města s Ing. Mischingerem a jeho právním zástupcem byly dohodnuty podmínky a finanční 
plnění pro narovnání neplněného smluvního vztahu za užívání sloupů veřejného osvětlení a za bezdůvodné obohacení za 
užívání pozemků města, na nichž má společnost Miger umístěna svá další reklamní zařízení (billboardy, skruže), a k nimž 
neexistuje žádný smluvní vztah.  
Právní odbor a následně právní zástupce města Mgr. Thomas Mumulos, advokát se sídlem Preslova 9, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00 vypracovali pro účely narovnání neplněného smluvního vztahu, tj. pronájmu sloupů veřejného osvětlení 
pro reklamní účely a užívání pozemků ve vlastnictví města bez právního vztahu návrh dohody o narovnání a vypořádání 
vzájemných sporných práv a závazků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz. příloha č. 1). 
 
Z dohody vyplývají následující závazky-platby pro Ing. Mischingera: 

1) Úrok z prodlení z opožděně zaplacené částky za rok 2016 (SVO)  -      5.365,- Kč 
2) Úrok z prodlení z opožděně zaplacené částky za rok 2015 (SVO)  -   10.277,- Kč 
3) Za užívání pozemků pro výlepové plochy a skruže za roky 2015-2017  -         150.000,- Kč 
4) Za užívání SVO od 1.1.2018-30.6.2018  26.000 Kč bez DPH   - 31.460,- Kč 
5) Za užívání pozemků pro výlepové plochy a skruže od 1.1.2018-30.6.2018 -  25.000,- Kč  
6) Zaplacení části soudního poplatku       -   3.350,- Kč 
Celková částka závazku je tedy ve výši 225.452,- Kč . 
 
Na základě podepsání dohody o narovnání mezi městem Rožnov p.R. a Ing. Mischingerem a splněním závazků podle této 
dohody budou s konečnou platností vypořádány veškeré vzájemné nároky smluvních stran včetně příslušenství ze vzájemných 
pohledávek. 
 
Právní zástupce města doporučuje s ohledem na postupné plnění pohledávek Ing. Mischingerem dohodu uzavřít. 
 
Město Rožnov p.R. se v dohodě o narovnání zavazuje, že vezme zpět svou žalobu podanou dne 24.1.2018 u Okresního 
soudu ve Vsetíně EPR 14872/2018, a to do deseti dnů od úhrady všech závazků Ing. Ivo Mischingerem v této dohodě, 
viz. uvedené výše, a vzdá se práva na náhradu nákladů řízení. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání výše uvedenou dohodu 
č. 262/2018/OSM, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dohoda o narovnání č. 262/2018/OSM 
P2 - Dokument z 6.6.2017-pozastavené platby za SVO-od Miger   
P3 - Pomocná tabulka-platby dle dohledaných dokladů 
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Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává že 10.9. obdrželi zastupitelé žádost o prominutí z úroku z prodlení od  Ing. Mischingera. Za 
sebe na žádost nereflektuje a trvá na předloženém usnesení. Město se s problémem potýká od r. 2005 a v této 
věci jej zastupuje právní zástupce Mgr. Thomas Mumulos, který je přítomen a kterému . předává slovo. 
Mgr. Mumulos – shrnuje historii celé záležitosti, která je dlouhodobým sporem mezi městem a reklamní agenturou 
MIGER CompuPress a týká se  úhrady odměn za užívání sloupů veřejného osvětlení, skruží  a billboardů  na území 
města Rožnova. On sám případ převzal na podzim roku 2017.  Na základě několika jednání vedení města s Ing. 
Mischingerem a jeho právním zástupcem byly dohodnuty podmínky a finanční plnění pro narovnání neplněného 
smluvního vztahu za užívání sloupů veřejného osvětlení a za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků města, 
na nichž má společnost MIGER umístěna svá další reklamní zařízení (billboardy, skruže), a k nimž neexistuje žádný 
smluvní vztah.  Byla vypracována dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných sporných práv a závazků. 
Zmíněná dohoda je součástí programu  tohoto zasedání zastupitelstva.  
Ing. Holiš  – upřesňuje, že záležitost se řeší dlouhodobě, proběhlo několik jednání s Ing. Mischingerem, které 
však nevedly k žádným závěrům.  Město proto využilo  právních služeb Mgr. Mumulose.  
Ing. Kučera Jaroslav – táže se, o jakou částku, která je součástí žaloby se vlastně jedná? 
Mgr. Mumulos -  žaloba se vztahuje  na roky 2014- 2017 a  jde  celkem o  250 tis. Kč za  nájem sloupů 
veřejného osvětlení a  192 tis. Kč za billboardy. Ing. Mischinger prozatím  zaplatil 180 tis. Kč. Výsledek  dohody o 
narovnání je složen z více částek. 
Bc. Blinková – táže se, zda znění dohody je odsouhlaseno také právním zástupcem Ing.  Mischingera v podobě, 
jakou mají zastupitelé k dispozici? 
Mgr Mumulos – protistrana poslala upravenou dohodu o částku, byl zde spor o úroky, ustoupili, dohoda 
předložená zastupitelům  byla odsouhlasena právníkem pana Mischingera. O současném návrhu, který 
předkládá Ing. Mischinger nyní zastupitelům nebyl jeho právní zástupce  informován.  Doplňuje, že principem 
dohody o narovnání je zrušení práv,  která jsou sporná a narovnání těchto práv.  
RNDr. Mikušek –  namítá, že v dohodě by měly být zohledněny skutečnosti z minulosti, kdy se dohody uzavíraly 
za jiných podmínek. Z minulosti je známo, že město ne vždy plnilo své závazky. Táže se, proč nejsme schopni 
uznat žádost Ing. Mischingera,   kterou nyní poslal a akceptovat navržený splátkový kalendář? 
Mgr. Mumulos  – dohodu jsme si sjednali s právním zástupcem protistrany, dohoda byla všemi zúčastněnými 
odsouhlasena a nyní den před schválením je ze strany Ing. Mischingera  navržena její změna. To není v pořádku 
Ing. Holiš – historie je dlouhá a navrhuje schválením dohody záležitost pro dnešek ukončit.  S panem 
Mischingerem se město chtělo několikrát dohodnout, domluvili se na postupu, který však vzápětí  Ing. Mischinger 
neakceptoval.  Dohoda, kterou dnes zastupitelstvo bude  schvalovat, je ze strany města velmi příznivá. 
Mgr. Kosová – historie jednání s Ing. Mischingerem je opravdu dlouhodobá, snažili jsme  se dohledat potřebné 
dokumenty. Spolupráce s Ing. Mishcingerem však nebyla dobrá, nedodával nám podklady, proto jsme záležitost 
předali právníkům. Rada města pak akceptovala jejich návrhy. Znění dohody je známo cca 3 měsíce a měnit ji 
nyní nepokládá za rozumné. Na dohodě tratí obě strany, ale  domnívá se , že pro pana Mischingera je přesto  
výhodná. Považuje za vhodné situaci ukončit schválením této dohody. Budoucí zastupitelé  tak budou mít čistý 
stůl.  
Ing. Kučera Jaroslav – byl by nerad, aby se město s panem Mischingerem soudilo, dohoda je přijatelným 
řešením. A pokud byla dohoda schválena oběma právními zástupci bude ji ctít. Táže se, jaká je budoucnost 
řešení těchto závazků a pohledávek? 
Ing. Holiš – je ke cti pana Mischingera, že  přišel jako první s informací o daném problému. Avšak vzhledem 
k vzniklé situaci jsme nadále nemohli pokračovat ve smlouvách, dokud nedořešíme historii. Proto uzavíráme 
nové smlouvy. Děkuje Mgr Mumulosovi  za spolupráci s městem.  
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Hlasování o usnesení č. 21 /XXVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o narovnání  č. 262/2018/OSM ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo 
Mischingerem, se sídlem 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 13633848. 
Schválená dohoda o narovnání je součástí tohoto usnesení. 
 
 

Hlasování o usnesení  č.21/XXVI: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
 
12.1  Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“,  
„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Chmelař- bod řídí Kučera  
 

Ing. Chmelař –představuje a vítá na zasedání zastupitelstva novou vedoucí oddělení investic Ing. Ditu Vávrovou 
a informuje o předloženém materiálu, který je přehledem  aktuálního stavu a vývoje investičních položek.  
Ing. Vávrová – informuje o projektu Kulturního centra a fázích, ve kterém se právě nachází..  
p. Vychodil – upozorňuje na záležitost fasády, která má být dřevěná a kterou bude zapotřebí průběžně ošetřovat. 
Ing. Vávrová – na celý projekt připravujeme oponentní posudek, jakmile bude vše doplněno, bude obnoveno řízení 
s oponenturu, aby nebyly chyby, které následně způsobí vícepráce. Záležitostí se bude zabývat výrobní výbor 
p. Koryčanský -  táže se, jaká částka byla k  dnešnímu dni proinvestována  na pracích, týkajících se projektu 
kulturního centra? 
Ing. Vávrová – práce jsou  etapizované, platby se provádí po úspěšném dokončení každé etapy.  
Ing. Kučera Jan – zastupitelům bude zaslána odpověď na tento dotaz  e-mailem.  PODNĚT! 
p. Vičarová – táže se, v jakém stavu bude  Kino Panorama v r. 2019,  kdy se bude bourat? 
Ing. Vávrová – věc je v řešení, nejdříve se musíme vypořádat se všemi vznesenými námitkami,   do poloviny 
příštího roku by snad mohlo být vydáno stavební povolení.  Následně budeme soutěžit a  po vydání právní moci 
začne samotná realizace. 
Ing. Holiš – velkým úspěchem je, že již můžeme žádat o dotace a budeme mít území rozhodnutí. 
Ing. Vávrová – podává informace k investiční akci přístavba Knihovny, zde došlo k  doplnění o tepelná čerpadla, 
bylo oznámení o podlimitním záměru, v září opět podáme žádost o územní řízení. 
Ing. Chmelař – aktuální investiční akce jsou uvedeny v  tabulce, zdůrazňuje hřiště v parku které je již hotové, a 
které se bude  v příštím týdnu otevírat. Upozorňuje na  námitku na dendrologický posudek u sportoviště na 
Videčské. Informuje také o chodníku Tylovice – Hážovice, kdy u druhé etapy město jedná s vlastníky pozemků.  
Ing. Holiš  – upřesňuje, že toto negativní stanovisko ze strany  Povodí Moravy přišlo na poslední chvíli a způsobí 
zdržení.   
Ing. Vávrová – hledáme zde náhradní řešení tak, aby vyhovovalo požadavkům Povodí Moravy.   
Ing. Matejka – táže se v jaké fázi se nachází studie revitalizace Jižní město? 
Ing. Chmelař – řešíme jen část Tyršova nábřeží, soutěžili jsme zhotovitele, ceny byly rozdílné, ale akce postupuje  
dle plánu.  
Ing. Střálková – táže se, zda proběhla certifikace herních prvků u dětského hřiště v parku? 
Ing. Chmelař – certifikace herních prvků  je  dle zákona a je bez námitek.  
Bc Blinková – táže se na celkovou cenu tohoto hřiště?  PODNĚT! 
Ing. Chmelař – přesnou částku dle smlouvy dohledá a informaci pošle.  
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Diskuse, různé: 
Ing. Holiš – žádá občany města o trpělivost v lokalitách, kde probíhají rekonstrukce vozovek. Jedná se o opravy 
ul. Bezručova a vozovky na ul. Ostravská, kterou provádí stát. K těmto akcím lze najít aktuální informace na 
webových stránkách města.  
Ing. Kučera Jan – děkuje všem zastupitelům  na čtyřletou spolupráci a věcnou, kultivovanou diskusi. 
p. Jelínek – upozorňuje na problémový les v lokalitě Dolní Paseky u Uniparu, kde díky přetrvávajícímu suchu 
hrozí pád suchých stromů na vozovku a nabádá k jednání s majitelem lesa. 
p. Koryčanský – v dřívějšku bylo pravidlem, že kandidujícím politickým stranám byla umožněna reklama zdarma 
v městském měsíčníku Spektrum Rožnovska. Nyní je požadován poplatek a ne každá politická strana si 
financování může dovolit. 
p. Mikuš, redaktor Spektra – objasňuje, že ve Spektru byla cena za inzerci pro politické strany zvýhodněná, ale 
zcela zdarma být ani nemůže, protože se řídíme zákonem 424/1991 SB., který nutnost poplatku jasně definuje. 
Dávají stejný prostor a podmínky všem stranám.   

 
Na závěr posledního zasedání zastupitelstva v období let 2014-2018 děkují zastupitelé zaměstnancům 
úřadu, členům komisí a výborů a všem, kteří svou prací přispívají k tomu, aby město mohlo fungovat. 
 
 

12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání a popřál všem mnoho štěstí v nadcházejících 
komunálních volbách.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno: v 17:20 hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     11. 9.  2018 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš         ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
     Bc. Zlatuše Lušovská ……………………………………………….. 
   
 
     RNDr. Ivan Lukáš  ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy k zápisu: Zápis finančního výboru 
             Tabulka investic 


