
Z Á P I S 

z XXV. zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 12. června 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  
 
5.2 Zpráva o činnosti Policie České republiky  
 - npor. Mgr. Roman Navrátil 
 

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3  
6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017“  
6.3 Projednání „Závěrečného účtu Sdružení měst mikroregionu Vsetínsko za rok 2017“  
6.4 Projednání ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 

   
                                                                                                 - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
majetkoprávní oddělení 
7.1 Projednání a schválení směny pozemků p.č. 1224/23 a p.č. 1224/83 ve vlastnictví města 

Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm  

7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku p.č. 211/2 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana I.H. pro stavbu „Komunikace pro pěší–Rožnov 
p. R.–Tylovice – úsek 1“   

7.3 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských 
pozemcích v k. ú. Hážovice 

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) 

7.5 Projednání a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (pozemky pod silnicí I/35) a schválení nabytí pozemků v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s 
majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle, do 
vlastnictví města Rožnov p.R. (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní 
komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) 
formou bezúplatného převodu  

7.6 Projednání a 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.  



                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
 

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
8.1 Schválení názvu víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská                                                                            
8.2 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2018 - 

2022  
8.3  Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP 

Rožnov, a.s. a informace o průběhu prodeje akcií EP Rožnov, a.s. a  EP Development RPR 
a.s.   

                                                                                - Ing. Radim Holiš,  Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 

8.4 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného občanství města Rožnov pod 
Radhoštěm                                                                                                                   

8.5 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko  

                                  - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross  
                                                                  

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ  
 9.1 Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm 
 9.2 Individuální dotace II.kolo 
                                                                                                      - Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel  
                                                               

10. OSTATNÍ PODÁNÍ 
10.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.   

                                                                                                          - Ing. Jindřich Žák 
 
10.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o  

                                                                                                     - Bc. Stanislav Zlámal 
 
10.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.  

                                                                                                                     -Rostislav Polášek 
 
10.4 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.  
 

         - Michal Geryk 
10.5 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 
                                                                                                                            - Ing. Jan Kučera, MSc. 
 

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

„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech 
11.2 Aktuální informace k opravě ul. Bezručova, chodníku Tylovice- Hážovovice a k vodovodu 

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

1. ZAHÁJENÍ   
XXV. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:07  hodin. 
Přítomno:     20 zastupitelů,  
Omluveni:   Libor Zavadil,  
 
 
2.   STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:             
 

➢ Petru Holišovou    



     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ Jaromíra Koryčanského    -  souhlasí 
➢ Mgr. Martina Drápala     -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     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. Martina Houšku  – souhlasí      
➢ Martina Baratku   – souhlasí 

 
 
 
      Hlasování o členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Ing. Holiš – doplňuje, že na  návrh předkladatele se stahuje  bod č. 6.4. „Projednání ručení za úvěr poskytovaný 

společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.“ Vzhledem k nutnosti schválení tohoto úvěru, informuje 
starosta o termínu konání zastupitelstva v měsíci červenci a to v termínu 10.7.2018.    
 

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

Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 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.).  
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. 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 manžely 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.  

• 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) 
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  
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.  
 

• 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.) 
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. 

• úkol vyplývající z usnesení č.29/XXIII.,  ze zasedání ZM konaného 27.2.2018 
(bod č. 11.5.  Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016) 
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, následně byl přehled  rozdán 
zastupitelům na zasedání.  Úkol je splněn. 
 

• 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). 
 

• 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 Karlem Ševčíkem a Vladislavou 



Ševčíkovou oba trvale bytem Sladské 363, 756 61 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 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 Ševčíkových byl i tento dluh již uhrazen 
a v současné době probíhají kroky k ukončení exekučního řízení a výmazu exekuce. 
 

• 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.  
 
 
 

4.3  Zpráva o činnosti rady města 

Předkladatel: Mgr.Roman Hep 
rada města se od se od posledního dubnového zasedání zastupitelstva sešla na čtyřech jednáních v termínech: 
24. 4., 4. 5., 18. 5. a 1. 6. 2018.  Celkem projednala 90  bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou 
zveřejněna na internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na sdíleném disku 
(Google). 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – táže se kolik zaměstnanců pracujících na dohodu úřad eviduje? PODNĚT! 
Mgr. Hep -  připraví podklady a odpověď pošle písemně   
 

5.1  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  vedoucí právního odboru podala informaci o probíhajících soudních řízeních se společností 
IMMOBILIEN PIRKER RERALITY, s.r.o. ve věci o zaplacení 730.000 Kč s přísl. bylo soudní řízení okresním 
soudem zastaveno z důvodu zpětvzetí žalobního návrhu společností IPR. Usnesení okresního soudu je zveřejněno 
na webových stránkách města. V soudním řízení o určení vlastnického práva k budovám základní školy na 
Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách Nejvyšší soud dosud o dovolání společnosti IPR 
nerozhodl. Dovoláním napadla společnost IPR rozsudek krajského soudu, jímž bylo určeno, že město je vlastníkem 
budov ZŠ a MŠ.  
 

5.2  Zpráva o činnosti Policie České republiky  
npor. Mgr. Roman Navrátil  -  v úvodu se představil, do funkce vedoucího oddělení policie ČR v Rožnově pod 
Radhoštěm nastoupil dne 1. 4. 2018 z policie ČR Zlín. Ve své prezentaci zmínil pokles nápadu trestné činnosti ve 
městě  o 40%. Na což má vliv  velmi nízká nezaměstnanost a tím pádem je stále klesající tendence  trestné činnosti. 
Objasněnost trestných činů je 58,22%  a cílem oddělení je procento ještě navýšit. Dále hovořil o skladbě nápadu 
trestné činnosti z hlediska statistiky, upozornil na mapu nápadu trestné činnosti tj. rozložení trestných skutků 
v různých lokalitách města. Z ukázky vyplynulo, že ve městě není lokalita, která by byla v tomto směru 
problematická. Informoval o nápadu přestupků zvláště v dopravě, kde je naopak tendence stoupající. Stále více 
případů se týká řízení pod vlivem návykové látky. Policisté se tedy při kontrolách zaměřují na podnapilé řidiče a 
řidiče pod vlivem toxických látek. Ve městě se ročně stane zhruba 90 dopravních nehod. Přiblížil také mapu 
nehodovosti, na které jsou označena místa ve městě, kde k dopravním nehodám dochází nejčastěji. Více nehod je 
na místních komunikacích. Policie ČR se snaží na řidiče působit preventivně, prováděním kontrol měřením. Policie 

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/


ČR řeší také mravnostní přestupky a stále více se zaměřuje na vliv pobytu cizinců ve městě a jeho bezprostředním 
okolí. 

 
Diskuse: 
Mgr. Drápal  – navrhuje zabývat se intenzivně otázkou posunu cedulí, které vytyčují začátek a konec obce a to 
především v lokalitách při výjezdu na Valašskou Bystřici (kdy poukazuje na smrtelnou dopravní nehodu, která se 
v lokalitě stala o víkendu), dále na Horních Pasekách (kde mnohdy místní obyvatelé mají výjezdy z garáží přímo 
na vozovku) a při výjezdu na Valašské Meziříčí. Jde o lokality, které jsou za cedulí označující konec obce 
obydlené, někde chybí chodník podél cesty a domnívá se, že by zde stále měla platit omezená rychlost, jako pro 
obec.  Definuje ÚKOL úřadu – zajistit posunutí cedulí v těchto obydlených lokalitách. Dále se táže, zda má vliv na 
zvýšení přestupků platnost nového přestupkového zákona? 
Mgr. Navrátil – u posunutí cedulí  je otázkou, zda na to řidiči budou reagovat. Jako lepší řešení vidí měření 
radarem, to je účinnější, protože jde o okamžité změření řidiče. Další otázkou je příčina nehod. Rychlost je 
jedním z faktorů ale i další faktory zde hrají roli.  Domnívá se, že změna přestupkového zákona nemá žádný vliv 
na množství přestupků.  
Ing. Kučera Jan – táže se, zda policie spolupracuje se školami v rámci preventivních přednášek o trestně právní 
odpovědnosti. 
Ing. Holiš  – uvádí, že v této oblasti úzce spolupracují s Městskou policií.  
p. Koryčanský – poukazuje, že v porovnání s městem Val. Meziříčí má Rožnov více přestupků v dopravě. 
Důvodem je absence radarového měření. Ve Val. Meziříčí se tento systém vyplatil. 
Mgr. Navrátil – nesrovnával města, podívá se na to, radarové měření je znatelným preventivním činitelem.   
Ing. Holiš – doplňuje, že na projektu zavedení radarového měření pracujeme, na závěr zasedání nás o 
možnostech informuje Ing. Chmelař. Umístění dalších měřících radarů ve městě je úkolem pro tento rok. 
Ing. Kučera Jaroslav – dodává, že  zpráva byla  obecná, protože zahrnuje také obce mikroregionu, a nás zajímá 
především katastr města – viz. promítaná prezentace. Navrhuje aby, tuto  prezentaci  obdrželi také zastupitelé 
PODNĚT . 
Dále se táže, jak může  město  pomoci policii v rámci preventivního působení na občany města? Jaká opatření ve 
vztahu k veřejnosti zavádět či publikovat? Bylo by vhodné určit náměty diskusních témat, určených veřejnosti. , 
co se přestupků v dopravě týká. Jako nejúčinnější metodu pro regulaci rychlosti ve městě také vidí radarové 
měření.  
Ing. Matějka –  světelná signalizace na 1/35 pro auta funguje dobře, problém je ale s chodci, mimo přechody 
nelze přejít a  na přechodech je dlouhá čekací doba. Navrhuje  nastavit signalizaci tak, aby čekací doba na 
zelenou byla kratší.  
Mgr. Navrátil  – signalizační zařízení patří městu a  záleží jak to pověřený zaměstnanec vyhodnocuje. Navrhuje 
dát podnět na dopravní inspektorát ve Zlíně a   provést měření.  
Ing. Holiš – doplňuje, že první tři křižovatky pracují v   zelené vlně, další přechody jsou odpojené,  chodci čekají 
15 vteřin. Pokud jde o jízdu na červenou, jde o přestupky řidičů,  podnět jsme již na dopravní inspektorát vznášeli. 
Mgr. Kokinopulos – táže se, zda existuje oblast, kde by státní policii mohla být více nápomocná městská 
policie? 
Mgr. Navrátil  – spolupráci s městskou policií hodnotí kladně,  máme pravidelné koordinační schůzky, podílíme 
se  na zajištění sportovních a kulturních akcí. 
p. Koryčanský – upozorňuje na křižovatku u Eroplánu, kde dochází opakovaně k dopravním nehodám z důvodu 
nepřehlednosti křižovatky a do dnešního dne se neučinilo žádné opatření. Táže se, zda bude snaha k řešení 
záležitosti?  
Ing. Holiš – křižovatka u Eroplánu je ve správě města, budeme lokalitu hlídat a monitorovat. 
Mgr. Navrátil – doplňuje, že v minulém období nebyl hlášen v této lokalitě zvýšený výskyt dopravních nehod. 
Ing. Holiš  – děkuje Mgr. Navrátilovi  za zprávu a přeje celému týmu policie ČR mnoho úspěchů v práci.  

 
Následuje 5 minutová přestávka – návrhová komise upravuje návrh usnesení Mgr. Drápala 
 
 
 
 
 



 
Hlasování o usnesení č. 2/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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. 
 
Hlasování o usnesení  č. 2/XXV: 

Pro:                14            Proti:                   4 Zdržel se:          2 Nehlasoval:          0 

   
   Usnesení přijato. 
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  – doplňuje, že prozatím jde o podkladové materiály, které nám pomohou při posouzení, zda by posun 
tabulí byl vhodný či nikoli. 
Ing. Slobodová – táže se o jaké konkrétní podkladové materiály má jít? 
Ing. Holiš – toto bude upřesněno v rámci úřadu  
 
 

6.1  Projednání  a schválení rozpočtového opatření č. 3/2018 
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.  
K položce nákup vozidel uvádíme aktuální přehled a stáří jednotlivých vozů. V rozpočtu je již položka na 2 elektromobily z 
dotace, která se zatím nerealizovala. Mimo tyto elektromobily (pokud bude přiznaná dotace) je požadavek na další 2 menší 
vozidla (celkem za 700 t.) z důvodu pravidelné obměny vozového parku. Z tabulky vyplývá, že 7 vozidel je starších 10 let. 

 
Z důvodu zvyšování bezpečnosti na silnicích se plánuje nákup dvou radarů na měření rychlosti. Předpokládá se navyšování 
počtu takových zařízení v rozpočtu 2019. Částka 200 t. Předpokládaná Lokalita Hážovice, Dolní Paseky. 
 
V rámci dotačního projektu Modernizace veřejné správy (dotace 95 %) upřesňujeme položku na mzdy, která nebyla v rozpočtu 
správně nastavena.  Navýšení o 300 t. 
 
Finanční odbor díky možnostem v legislativě DPH uplatňuje celkově ,,vratku,, DPH u některých investic v rámci akcí FRTI. 
Tato hodnota snižuje výdaje o 493 t. Kč.  
Souběžně se z důvodu nové metodiky ruší výdaj na výkon lesního hospodáře. Ten již bude fungovat mimo ,,rozpočtový 
systém“. Výdaj se bude účtovat jako náhrada a v rozpočtu již nebude zobrazován. Státní rozpočet tento transfer zasílá pouze 
prostřednictvím města, ale není to účetně příjem ani výdaj města. 
 
V rozpočtu navrhujeme navýšit položku na administrativní přípravu pro Dům s pečovatelskou službou. Důvodem je mít 
možnost získat případnou dotaci, o kterou bude možné žádat v roce 2020. Bez studie proveditelnosti a projektu nelze o dotaci 
zažádat. Navýšení rozpočtu o 1 800 t. Kč. 



 
U sportoviště Videčská navyšujeme položku o spoluúčast základní školy. V investičním fondu školy je na tuto akci k dispozici 
1 mil Kč. Odvod do rozpočtu města bude nařízen až v okamžiku zahájení stavby. Dosud je projekt ve fázi projektování. Před 
soutěží. 
 
Informujeme také (není nutné rozpočtové opatření) že financování Psího útulku nebude v této fázi formou finančního příspěvku 
do Mikroregionu Rožnovsko, ale formou proplácení služeb (faktur) přímo Psímu útulku. Jedná se o změnu rozpisu uvnitř 
rozpočtu. Částka 450 t. Kč i důvod výdaje zůstává zachován.  

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 3/2018 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – dodává, že u  mostu na Bučiskách  proběhlo posouzení statikem se závěrem, že  stav mostu není 
havarijní. Povolení ani územní rozhodnutí prozatím nebylo vydáno. Po dohodě se statikem lze náklady snížit. 
V letošním roce by měla začít úprava povrchu ulice Bezručova.   

Ing. Matějka – FV projednal navržená rozpočtová opatření  a 8 hlasy pro doporučuje ZM ke schválení. 
Bc. Blinková – táže se na položku určenou na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Upozorňuje na 
opatrné nastavení všech podmínek  projektu, vzhledem k tomu, že máme již zkušenosti s Domem na 
půli cesty. Táže se na navýšení financí pro nákup elektromobilů, a pokud se v letošním roce bude 
realizovat rekonstrukce ul. Bezručova v tabulce není uvedeno, proč dochází k navýšení položky na tuto 
investiční akci?   
Mgr. Hep – v rámci úřadu je nutná obměna vozového parku, proto dochází k rozpočtovým opatřením na 
nákup 2 elektromobilů.  
Ing. Holiš  – vyhotovení studie pro dům s pečovatelskou službou nám umožňuje, od projektu v případě 
nutnosti odstoupit. Co se týče ul. Bezručova,  neděláme realizaci, ale opravu  v režii města a  VAK dělá 
opravu kanalizace. Po dobu, než bude dokončena výstavba Kulturního centra pouze opravíme povrch 
komunikace tak, aby byla lépe sjízdná. Dle dohody se ZLK by měla po 5 letech komunikace přejít do 
majetku města. ,  
RNDr. Mikušek – navrhuje přidat do rozpočtových opatření položku na opravu šaten na Krytém bazénu 
převodem z investiční rezervy. Jedná se o bod, který jsme stáhli.  Úvěr bude stát 1 mil. Kč na úrocích. 
Chovejme se hospodárně. Navrhuje, aby oprava  šaten byla řešena investiční  dotací nikoli úvěrem. 
Navrhuje bod jednání  rozšířit o rozpočtová opatření č. 4, která budou zahrnovat  právě  tuto investiční 
dotaci na rekonstrukci šaten krytého bazénu. Táže se na názor Ing.  Hrnčárka? PROTINÁVRH!! 
Ing. Hrnčárek – dodává, že praktičtější je rozšířit program jednání o samostatný bod „projednání a 
schválení rozpočtových opatření č.  4 
Ing. Holiš – návrh je nutno  předložit návrhové komisi 
Ing. Kučera Jan – výstavba domu s pečovatelskými byty je nutností. Populace nám stárne. Částka 
2.300 tis. Kč je určena na  kompletní projektovou dokumentaci a jde o částku maximální. RM zadala 
MěÚ zpracovat materiál tak, aby od studie mohlo město ustoupit. Zpracujeme studii a můžeme se 
rozhodnout, zda v realizaci budeme pokračovat, či nikoli. Co se týče návrhu p.  Mikuška, ohledně  
předčasné splátky úvěru,  máme v plánu postavit KC a přístavbu knihovny. Pokud tyto velké investiční 
akce mají  proběhnout, musíme našetřit  finance. Pokud nyní použijeme finance na rekonstrukci šaten,  
o to větší úvěr  si budeme muset vzít v budoucnu. To považuje za nehospodárné.  
Bc. Blinková – rekonstrukce šaten na bazénu  je nutná, bazén je v provozu od r. 1993. Zde je 
jednoznačná potřebná investice. Souhlasí s p. Mikuškem . Kdyby částka na rekonstrukci KC byla 
zastropovaná měli bychom finance už nyní.  
Ing. Holiš  – pokud si vezmeme úvěr nyní,  za současných  podmínek  zaplatíme více než v budoucnu 
za  2 či 3 roky.  



p. Koryčanský – táže se kolik bytů bude v domě s pečovatelskou službou a zda budou bezbariérové? 
Co se týče půjčky na opravu šaten, přiklání se k návrhu p. Mikuška. Netratit na úrocích. Potřebujeme 
také opravy venkovního bazénu. Spravujme majetek, který máme a který to potřebuje. 
Ing. Holiš  –  o ekonomické výhodnosti našeho řešení  jsme již hovořili, respektuje názor. Všichni 
chceme majetek spravovat a starat se o něj.  Dnes možnost si za levný peníz si půjčit finance, 
v budoucnu bude půjčka bude dražší. Nechováme se neekonomicky 
p. Koryčanský – dejme finance z vlastního, pokud tu možnost máme, nevíme, co nás v budoucnu 
čeká. V minulosti byly také půjčky, které se kumulovaly.  
Ing. Kučera Jaroslav – navrhuje  uzavřít rozpočtová opatření č. 3 a k dalšímu protinávrhu hlasovat. 
Nemá nic proti půjčce. Jde o věc názoru. 
RNDr. Mikušek – úvěr který má brát Krytý bazén je 10.000 tis. Kč  za pohyblivou úrokovou sazbu. 
Bankovní rada bude jednat o výši úrokových sazeb v červenci, může dojít ke změnám. Připomínka 
minulých úvěrů není na místě. Byly nízké daňové příjmy. Nebyly finance, nyní jsou daňové příjmy dobré, 
můžou přijít horší časy. 
Ing. Holiš  –  co se úroků týče stále opakujeme. Namítá, že minulí zastupitelé se nechovali jako řádní 
hospodáři, když zadlužili město do r. 2023 úvěrem za rekonstrukci zimního stadionu. ,  
p. Vychodil –  táže se, zda v částce  určené na nákup elektromobilů je zahrnuta také investice pro 
nabíjecí stanici? 
Ing. Matějka – dodává, že  případný úvěr bude možno kdykoli předčasně splatit, pakliže nebude 
provedena realizace výstavby kulturního centra.  
Kučera Jan – pečovatelské byty budou  bezbariérové, šlo by o  11-16 menších bytů, jsou uzpůsobeny 
podmínkám MMR. Chystáme to v moderním energetickém a úsporném standartu. Nabíjecí stanice není 
součástí částky,  v rámci úřadu budou klasické nabíječky. Auto tak lze nabít během noci.  O  
vybudování veřejné nabíjecí stanice neuvažujeme. 
Bc. Blinková – nesouhlasí s komentářem starosty ke  způsobu hospodaření města v  minulých 
obdobích. Eekonomika státu byla na špatné úrovni a přesto jsme proinvestovali dost financí.  
RNDr. Lukáš – navrhuje ukončit diskusi k tomuto bodu. 
 

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

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

   
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU RNDr. Mikuška:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení nového bodu „Projednání a 
schválení rozpočtového opatření č. 4“ do programu zasedání zastupitelstva města. 
 
Hlasování o protinávrhu: 

Pro:                6            Proti:                   10 Zdržel se:          3 Nehlasoval:          1 

   
   Protinávrh nepřijat. 
 
 
Následuje 5 minutová přestávka. 



 
 
6.2  Projednání  a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za r. 2017“ a 
schválení účetní závěrky 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
1)Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2017. Zpráva je zveřejněna na 
úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na webových stránkách města. Součástí závěrečného 
účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při 
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Termín pro předložení písemných připomínek je stanoven do 11. 6. 2018 
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího orgánu organizace.  
Vzhledem k charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na 
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.   
2) Dle zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence schválení účetní závěrky 
města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto materiály jsou zpracovány k 31. 12. 2017 a jsou přílohou tohoto podání. 
Originály těchto dokumentů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.   
 
V souladu s výše uvedenou legislativní změnou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Návrh Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za r. 2017 
P2-Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 
P3 až P10- Účetní závěrka 2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a ost., přílohy 4 až 10)  
P11- Závěrečná zpráva vnitřního auditu 2017  
P12 až P13- Rozbory (přílohy 12 a 13) 

 
Diskuse: 
p. Koryčanský –  ze zprávy vyplývá, že jsme obdrželi o 20 mil. více.  Investujme tyto finance do 
rekonstrukce šaten na KB.  
Ing. Holiš – namítá, že jednoho dne na vybudování kulturního centra  budeme financí potřebovat hodně 
Ing. Matějka – FV projednával závěrečný účet města a 7 členů bylo  pro 2 se  zdrželi. FV doporučuje 
zastupitelstvu závěrečný účet  ke schválení. 
Ing. Kučera Jaroslav – nemá zásadních připomínek k závěrečnému účtu. Jen má dotaz, týkající se 
rozpočtových organizací a rozdělení HV do fondu odměn   a rezervního fondu. Máme nějaká pravidla, 
jak do fondů investovat, aby to pro všechny příspěvkové organizace bylo jasné? 
Ing. Hrnčárek – příspěvková organizace nemá generovat zisk. Pokud k tomu dojde, jde o úspory či 
dodatečné příjmy. Zisk je symbolický a  pokud je vygenerován je v rozhodnutí města jeho  rozdělení.  
Až 80% jde do fondu odměn a  20% do fondu rezervního.  Díky Investičním fondům  je možno  
prostředky lépe zapojit do investic, jde o návrh RM.  
 

Hlasování o usnesení č. 4/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 
2017, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm 
sestavenou k 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení  č. 4/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
 



 

6.3  Projednání  závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
Závěrečný  účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále 
jen „sdružení“) v roce 2017. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých členských obcí.  
 
Valná hromada sdružení 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. 10 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu 
svazku obcí“ 
 
Předkládáme tedy závěrečný účet sdružení k projednání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Závěrečný účet SOMV za rok 2017 
P2 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017 č. 423/2017/IAK 
P3 – zpráva revizní komise 

 
Diskuse: 
Blinková – žádá o více informací  o destinačním managementu Valašsko – konkrétní kroky a výsledky 
PODNĚT ! 
Ing. Holiš  – odpověď pošleme písemně 
 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný 
účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 
2017 a zprávu č. 423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017, která tvoří 
přílohu závěrečného účtu.  
 
Hlasování o usnesení  č. 5/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

BOD STAŽEN 
6.4  Projednání  ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
 

7.1  Projednání  a schválení směny pozemků p.č. 1224/23 a p.č. 1224/83 ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S., vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 13.2.2017 požádali manželé S. bytem Rožnov p.R. o směnu pozemků p.č. 1224/23 o výměře 235 m2 a p.č. 1224/83 o 
výměře 166 m2 ve vlastnictví města Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 1224/11 o stejné výměře, tj. 401 m2, který je v jejich 
vlastnictví, vše v k.ú. Rožnov p.R. 
 



Informativní časový sled předchozích událostí a jednání: 
 
1/ 8.9.1999 byl manželům S. usnesením ZM schválen prodej městského pozemku  
    p.č. 1224/23 za cenu 180 Kč/m2. Manželé S. s cenou nesouhlasili a kupní smlouvu odmítli   
    podepsat.  
2/ 16.6.2008 osobní jednání pana J.S. na MÚ v Rožnově p.R ve věci prodeje městského 
    pozemku p.č. 1224/23. 
3/ 18.6.2008 manželé S. znovu požádali o prodej městského pozemku p.č. 1224/23 
4/ 7.7.2008 projednání žádosti manželů S. ze dne 18.6.2008 koordinační skupinou města  
    Rožnov p.R., která prodej neschválila a doporučila směnit pozemek p.č. 1224/23 za část pozemku  
    p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. o stejné velikosti. Byly navrženy 2 varianty  
    oddělení části pozemku p.č. 1224/11 (1. varianta – oddělit část pozemku p.č. 1224/11 u hranice  
    s pozemkem p.č. 1224/4, 2. varianta – oddělit část pozemku p.č. 1224/11 podél celé hranice  
    s pozemkem p.č. 1224/10)  
5/ 8.7.2008 byl odborem správy majetku zaslán manželům S. návrh na směnu pozemků  
    doporučený koordinační skupinou na jednání dne 7.7.2008. Manželé S. na návrh  
    na směnu pozemků nepřistoupili. 
 
Žádost manželů S. z 13.2.2017 o směnu pozemků byla projednána koordinační skupinou dne 21.2.2017 (bod 2.) a bylo 
dohodnuto předložit jejich žádost Radě města Rožnov p.R. jako informaci k projednání . 
Koordinační skupina většinou hlasů doporučila směnu pozemků dle návrhu uvedeného ve snímku katastrální mapy s 
vyznačením pozemků ke směně, viz. níže.  
 
Dne 10.3.2017 byla žádost o směnu pozemků projednána v radě města, kde rada města navrhla, aby při jednání s manžely 
S. byla směna pozemků podmíněna zřízením předkupního práva ve prospěch města Rožnov p.R. k zůstatkové části p.č. 
1224/11 ve vlastnictví manželů S. 
Dne 12.7.2017 proběhlo jednání na MÚ Rožnov p.R. s panem S.  o směně pozemků. Pan S. byl informován o požadavku 
rady města. pan S. sám sdělil, že do budoucna by chtěl pozemek p.č. 1224/11 prodat městu, ale nyní tam má jeho paní 
zahrádku, proto se s ní musí domluvit.   
Dne 27.7.2017 jednání na MÚ Rožnov p.R. s panem S. který sdělil, že jeho paní jako spoluvlastník pozemku p.č. 1224/11 
nesouhlasí se zřízením předkupního práva pro město. Opět sdělil, že do budoucna by chtěl prodat tento pozemek městu, ale 
až bude potřebovat peníze na stavební pozemek pro své děti a vnuky.  
Nyní by chtěl realizovat navržený návrh na směnu pozemků. 
Dne 20.9.2017 byla do RM  podána informace o neúspěšném jednání s manžely S. ve věci zřízení předkupního práva k 
zůstatkové části p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. Bylo dohodnuto, že pokud nedojde k dohodě na zřízení předkupního 
práva, bude žádost pana S. o směnu pozemků předložena do ZM. 
Po dalším osobním jednání dne 9.10.2017 s manžely S. potvrdil telefonicky dne 30.10.2017 pan S. , že souhlasí se zřízením 
předkupního práva ve prospěch města k zůstatkové části p.č. 1224/11.  
Na základě dohody s manžely S. bylo zadáno vypracování podkladů na náklady města pro realizaci směny pozemků, tj. 
znalecký posudek a následně geometrický plán.  
Cena v místě a čase obvyklá (tržní)  za m2 pozemků p.č. 1224/23 a p.č. 1224/83 ve vlastnictví města byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 537-04/18 vyhotoveným dne 7.2.2018 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.  
Cena v místě a čase obvyklá (tržní) za m2 části pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. byla stanovena výše 
uvedeným znaleckým posudkem č. 537-04/18 ve výši 400 Kč/m2.   
Geometrickým plánem č. 6336-56/2018, vyhotoveným Ing. Josefem Kubáněm, IČO: 67303200 dne 20.4.2018 a potvrzeným 
katastrálním úřadem pod č. PGP-440/2018-836 dne 23.4.2018 byl z pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S. oddělen 
pozemek nově označený jako p.č. 1224/104 o výměře 401 m2, vše obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. 
Město Rožnov p.R. uhradí manželům S. rozdíl v ceně nemovitostí výši 40.100 Kč. 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž jsou předmětem  smlouvy o směně a zřízení předkupního práva, byl schválen Radou města 
Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1820/109 ze dne 18.5.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 23.05..2018 do 08.06.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na 
směnu pozemků nebyla vznesena žádná připomínka či podnět ke směně pozemků.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků se zřízením předkupního práva ve 
prospěch města k zůstatkové části p.č. 1224/11 ve znění smlouvy o směně a zřízení předkupního práva č. 173/2018/OSM 
uvedené v příloze č. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - geometrický plán č. 6336-56/2018 



P2 - znalecký posudek č.537-04/18 z 7.2.2018 
P3 - smlouva o směně a zřízení předkupního práva č. 173/2018/OSM 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav – táže se, zda se pozemek využívá  účelně a zda je pro město potřebný? Jde o 
pozemek který vyměňujeme a který  je těsně na hraně komunikace? 
Ing. Kubiš – v záměru města bylo pozemky zcelit. Pozemek je v jedné linii, navazuje úzce na pozemek 
manželů S.   
Mgr. Kosová – jde o oblast určenou výhledově pro bytovou výstavbu Cílem města bylo pozemky získat 
a zcelit.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 6/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p.č. 1224/23 o 
výměře 235 m2 a pozemku p.č. 1224/83 o výměře 166 m2 ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 nově oddělenou a označenou dle 
geometrického plánu č. 6336-56/2018 jako pozemek p.č. 1224/104 o výměře 401 m2 ve 
vlastnictví manželů S.  , oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, s dohodnutým 
doplatkem ceny ve prospěch manželů S. ve výši 40.100 Kč, a bezúplatné nabytí 
předkupního práva městem Rožnov pod Radhoštěm na koupi zůstatkové části pozemku 
p.č. 1224/11 o výměře 1 806 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy 
a jejích příloh, a uzavření smlouvy o směně a zřízení předkupního práva č. 
173/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely S. ve znění uvedeném 
v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená smlouva o směně a zřízení předkupního 
práva je součástí tohoto usnesení. 

 
Hlasování o usnesení  č. 6/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.2  Projednání  a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku p.č. 
211/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana I.H.  pro stavbu „Komunikace pro pěší–
Rožnov p. R.–Tylovice – úsek 1“. 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnova pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ROŽNOV 
p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s.r.o., (dále jen stavba 
chodníku) bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na část pozemku p.č. 211/2 ve vlastnictví pana I.H.   
 
V rámci této stavby má být na části pozemku p.č. 211/2 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (cca 17 m2) ve vlastnictví pana I.H.  
vybudována stavba chodníku (viz. situační snímek).  
Pro realizaci záměru musí město Rožnov pod Radhoštěm vykoupit dotčenou část pozemku p.č. 211/2. Výkup pozemku bude 
uskutečněn po dokončení výstavby chodníku a jeho skutečném zaměření geometrickým plánem za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 500 Kč/m2. 
 
Vlastník dotčeného pozemku pan I.H.  na jednání dne 19.1.2016 trval na ceně ve výši  minimálně 1.500 Kč za  m2 pozemku 
v jeho vlastnictví a kompenzaci za zeleň a vzrostlou lípu, která zasahuje do dotčené části pozemku. Lípa byla oceněna 
znaleckým posudkem č. 23/03/2018 vyhotoveným dne 23.3.2018 Ing. Jiřím Kovaříkem, znalcem v oboru ochrany přírody, 
fytogenofondu a zeleně, ekologie, dendrologie ve výši 48.188 Kč. 
Obvyklá cena sousedícího nově vzniklého pozemku p.č. 4934/2 v lokalitě Na Zátiší v majetku města byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 4316-152/2018 vyhotoveným dne 1.3.2018 Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, 
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 420 Kč/m2.  



 
Po složitých vyjednáváních bylo dohodnuto (viz příloha č.4), že město Rožnov p.R a pan I.H.  budou respektovat kupní cenu 
dotčeného pozemku p.č. 211/2 ve výši 500 Kč/m2 a cenu 48.188 Kč jako hodnotu lípy a tyto ceny budou předloženy ke 
schválení zastupitelstvem města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní  s panem I.H.  ve 
znění smlouvy č. 143/2018/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - - smlouva o smlouvě budoucí kupní 143/2018/OSM 
P2 - znalecký posudek č. č.4316-152/2018 z 1.3.2018 
P3 - znalecký posudek na lípu z 23.3.2018 – č. 23/03/2018 
P4 - dohoda o budoucím prodeji z 6.4.2018 
P5 - požadavky pana H do SoSB kupní z 22.12.2017   
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš – pan H. je předposlední u koho nám chybí podpis, abychom mohli vydat souhlasné 
stanovisko pro stavební povolení. Akce by legislativně měla být dokončena. Po 2 letech jsme s panem 
H. uzavřeli dohodu.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 7/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
143/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem I.H., trvale bytem 
Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem 
smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu z důvodu vybudování chodníku v Rožnově p. R. – 
Tylovice kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 211/2 o výměře cca 17 m2, k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem). Schválená smlouva ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č. 7/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

7.3  Projednání  a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských 
pozemcích v k. ú. Hážovice.   
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
 
Důvodová zpráva: 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení 
podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 
břemene pro zápis do katastru nemovitostí tito stavebníci: 
1.Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652. V souvislosti s akcí „Rekonstrukce – 
zkapacitnění  vodovodu Vigantice“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k 
městskému pozemku p. č. 97/2 a p.č. 828/9 v k. ú. Hážovice. Vodovodní řad byl umístěn v a na pozemcích p.č. 97/2 a p.č.828/9 
a celková výměra věcného břemene je 59 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 340-7777/2017, který je k dispozici na 
odboru správy majetku. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 17 847,50 Kč včetně DPH. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 168 
 
Diskuse: 
 



 

Hlasování o usnesení č. 8/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 168/2018/OSM o zřízení 
úplatné služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se  stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 
1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě. Předmětem smlouvy 
je umístění vodovodního řadu v a na pozemku  p. č. 97/2 a p. č. 828/9 v k.ú. Hážovice v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 340–7777/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

 
Hlasování o usnesení  č. 8/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

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: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 5.4.2016 byla na město Rožnov p.R. podána vedením Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „SŠIEŘ“) žádost ze dne 4.4.2016 o převod pozemku p.č. 
1040/50, jehož součástí je chodník, kde pozemek i chodník je ve vlastnictví města Rožnov p.R..SŠIEŘ má zájem do budoucna 
o uzavření areálu školy oplocením svých pozemků z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku školy (viz. příloha č.1). 
Jako náhradu nabízí SŠIEŘ části pozemku p.č. 1040/11, p.č.1040/66, event.. p.č. 1040/21 ve vlastnictví Zlínského kraje (dále 
jen „ZK“) se kterými má SŠIEŘ právo hospodařit pro možnost vybudování chodníku kolem areálu školy. 
Žádost byla opakovaně projednána na koordinační skupině (13.4.2016, 8.6.2016 a 20.1.2017), kde bylo dohodnuto, že:  
1/ město nechá vypracovat projektovou dokumentaci na realizaci nového chodníku (dále jen "PD") na pozemcích ZK p.č. 
1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66    
2/ na základě PD budou mezi městem a ZK uzavřeny smlouvy pro realizaci stavby chodníku na pozemcích ZK    
3/ po vydání stavebního povolení bude provedena realizace stavby chodníku                 
4/ na základě zaměření skutečného stavu realizované stavby chodníku bude vypracován geometrický plán (dále jen "GP"), 
provedena kolaudace chodníku a následně bude proveden zápis GP do katastru    
nemovitostí    
5/ budou vyhotoveny smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem a ZK na základě kterých bude proveden převod 
pozemku p.č. 1040/50 ve vlastnictví města na ZK a převod části pozemků 1040/11, p.č.1040/66, event. p.č. 1040/21 ve 
vlastnictví ZK na kterých bude stavba nového chodníku do vlastnictví města. 
Na základě městem vypracované projektové dokumentace pro stavbu „Stavba a stavební úpravy chodníku na ulici Moravská 
v Rožnově pod Radhoštěm“ (dále jen “stavba chodníku“) na pozemcích p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 (viz. 
koordinační situace a katastrální situační snímek) ve vlastnictví Zlínského kraje byl Zlínský kraj požádán o udělení souhlasu s 
umístěním stavby chodníku pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. 
Rada města na svém zasedání dne 16.2.2018 usnesením č. 1657/102 schválila vyhlášení záměru na bezúplatný převod 
pozemku p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m2, 
jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod  
Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje (SŠIEŘ), viz. snímek katastrální a orto-foto mapy s vyznačeným pozemkem města 
p.č. 1040/50 v k.ú. Rožnov p.R.. 
Zastupitelstvo města svém zasedání dne 27.2.2018 usnesením č. 9/XXIII. schválilo nabytí částí pozemků p.č. 1040/11, p.č. 
1040/21 a p.č. 1040/66 z vlastnictví Zlínského kraje (SŠIEŘ) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného 
převodu (viz. snímek katastrální + orto-foto mapy s pozemky p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66, koordinační situace a 
katastrální situační snímek). 
Vzájemný bezúplatný převod pozemků při majetkoprávním vypořádání mezi Zlínským krajem a městem Rožnov p.R. byl 
odsouhlasen i na společném zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaném dne 20.6.2016 
v Rožnově pod Radhoštěm. 



Dne 27.4.2018 byl OSM požádán, aby podklady dodané na Zlínský kraj pro výše uvedené majetkoprávní řešení byly ještě 
doplněny o schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1040/50 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost SŠIEŘ z 4.4.2016 na město Rožnov 
 
Diskuse: 
Koryčanský  - o záležitosti spojení budovy učiliště a školy jsme diskutovali nedávno, žádné jednání asi 
neproběhlo, propoj mohl být dobrým řešením. Pro  starší osoby je stávající řešení   nepohodlné. Zdrží se 
hlasování.  
Mgr. Kosová – dodává, že jde o všeobecný  tlak na školské areály, aby zabezpečili a uzavřeli své areály.  
Ing. Kubiš – záměrem krajského úřadu je uzavřít lokalitu školy. Proto nabídli pozemky pro výstavbu chodníku 
okolo, projekt dělá město. 
p. Koryčanský – na naše náklady budujeme chodník, který nám nařídil kraj? Posledně tato informace nezazněla. 
Pokud není jiné řešení navrhuje posunout alespoň autobusovou zastávku. 
Mg. Kosová  - oponuje, informace minule zazněla, nabídli nám, jako kompenzaci možnost využívání sportoviště. 
Zastávka bude předmětem řešení v plánu řešení mobility ve městě včetně umístění zastávek MHD. 
RNDr. Mikušek – pozemek, kde je nyní hřiště v minulosti patřil městu, a již v minulosti bylo se ZLK dojednáno, že 
sportoviště mohou občané využívat.  
Mgr. Kosová – namítá, že o takové dohodě neví 
Ing. Holiš  - na vybudování zastávky je zapotřebí  60 m na jeden záliv. Takový prostor zde nemáme, proto  
technicky není posunutí zastávky možné. 
p. Koryčanský – pokud bychom se ZLK jednali, parkovací místa by mohla být na opačné straně. Vše je o 
jednání.  PODNĚT ! 
Mgr. Kosová – ve spolupráci s ing. Horkým prověří umístění zastávky, závěry  pošle písemně.  
 

Hlasování o usnesení č. 9/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/50 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m2, 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, 76001 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. 
 

Hlasování o usnesení  č. 9/XXV: 

Pro:        14                    Proti:                  3  Zdržel se:         3  Nehlasoval:          0 

   
   Usnesení přijato. 
 
 

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: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě dokončené investiční akce “I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (dále jen ŘSD) bylo na schůzce dne 21.5.2018 s Ing. Lubomírem Bezděkem, vedoucím majetkoprávního referátu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín navrženo majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a  ŘSD 
formou bezúplatného převodu, jak je uvedeno v návrhu usnesení výše.  
Dále byl dohodnut i bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ŘSD na město Rožnov p.R. pod nově vybudovaným chodníkem 
a dotčenou příkopou u silnice I/58 u zastávky na ul. Ostravská (viz. příloha č.2) v rámci dokončené investiční akce města 
Rožnov p.R. „Prodloužení chodníku podél komunikace I/58 ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm“.  



U silnice I/35 se jedná o převod 67 parcel o celkové výměře 3917 m2 z ŘSD na město Rožnov p.R.  
a o převod 9 parcel o celkové výměře 1789 m2 z města Rožnov p.R. na ŘSD. 
U silnice I/58 se jedná o převod 2 parcel o celkové výměře 259 m2 z ŘSD na město Rožnov p.R. 
Návrh na vzájemné bezúplatné vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Rožnov p.R. a ŘSD a na vyhlášení záměru 
na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví ŘSD byl projednán a schválen na jednání Rady 
města dne 1.6.2018 usnesením 
č. 1852/110. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh usnesení pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi 
městem Rožnov p.R. a  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR formou vzájemného bezúplatného převodu, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Seznam parcel u silnice I/35 k bezúplatnému převodu z ŘSD na město RpR-z GIS města-k.ú. Rožnov p.R. 
P2 -  Seznam parcel u silnice I/58 k bezúplatnému převodu z ŘSD na město RpR- z GIS města-k.ú. Rožnov p.R. 
P3 -  Seznam parcel u silnice I/35 k bezúplatnému převodu z města RpR na ŘSD - z GIS města-k.ú. Rožnov p.R. 
P4,6,8,10 – KM s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 
P5,7,9,11 – KM+orto-mapa s vyznačenými vlastníky dotčených pozemků po rekonstrukci silnice I/35 

 
Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č. 10/XXV.  
1) Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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 
 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, 
 

Hlasování o usnesení  č. 10/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 11/XXV.  
 
2) Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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-příkopa 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. 
 

Hlasování o usnesení  č. 11/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

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: Mgr. Kosová, 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 J.  je v souladu s územním plánem 
města po dořešení majetkoprávních vztahů přestavět budovu na garáže. 
V žádosti pan 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 J.  o upřesnění jeho záměru v dané lokalitě. 
Po dodání podkladů k upřesnění záměru pana J.  byla jeho žádost znovu projednána v koordinační skupině dne 19.9.2017. 
Koordinační skupina souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 2636 panu J.  S odkupem části sousedního pozemku p.č. 1040/4 
koordinační skupina nesouhlasí a nabízí panu 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 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). 
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 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.  
Cena pro prodej pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku. 
Předkládaný záměr byl projednán v ZM dne 27.2.2018 a nebyl schválen. Důvodem byla diskuze týkající se možnosti odkupu 
budovy od vlastníka pana 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. 2, dále jen cenová rozvaha). 
Z důvodu pro město nevýhodného ekonomického výsledku na základě cenové rozvahy a narovnání majetkoprávních vztahů 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve 
prospěch pana J. , jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
 
- vyjádření právního odboru k předkupnímu právu 



 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - upřesněný záměr žadatele k využití požadovaného pozemku z 31.8.2017 
P2 - Cenová rozvaha stavebních úprav objektu na p.č. st. 2636 z 28.5.2018 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš – objekt je v daném stavu zapasován do terénu. Cena dle záměru který byl předložen, 
vychází na  1.300 tis. + opravy ploch a vybudování  inženýrských sítí. Pokud dojde k vybudování  3 
parkovacích míst a 3 garáží nájem bude činit cca 30 tis. ročně. Budova nám nepatří,  nájemné se nám 
vrátí za 30. let. Ekonomická výhoda majetku není žádná. 
Mgr. Kosová – objekt nebyl zahrnut do sporu s IPR město nenašlo využití pro budovu. 
RNDr. Mikušek –  namítá, že přijdeme o možnost využití 3 parkovacích míst. Toto je vůči místním 
občanům neseriózní.  
 

Hlasování o usnesení č. 12/XXV  
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 ZM OSM 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. 

 



 
 
 
Hlasování o usnesení  č. /XXV: 

Pro:       14                     Proti:               4     Zdržel se:        2   Nehlasoval:          0 

   
   Usnesení přijato. 
 

8.1  Schválení názvu víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti se slavnostním otevřením víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská, Rožnov pod Radhoštěm požádal 
starosta města paní Danu Zátopkovou, zda by uvedené sportoviště mohlo nést její jméno.  
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů upravuje výslovně postup pouze pro stanovení názvů částí 
obce, ulic a jiných veřejných prostranství, přičemž rozhodování o této záležitosti je svěřeno zákonem zastupitelstvu obce (§ 
84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích). Ve vztahu k ulicím a jiným veřejným prostranstvím pak platí při určování jejich názvu 
zákonné omezení spočívající v tom, že se tyto objekty nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života (§ 29 
odst. 1 zákona o obcích).  Za veřejné prostranství jsou dle § 34 zákona o obcích považovány všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
 
Víceúčelové sportovní hřiště na ul. Letenská však nenaplňuje znaky veřejného prostranství neboť provozním řádem 
schváleným Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 9. 8. 2017 usnesením č. 1324/85, je přístup do areálu sportoviště 
omezen provozní dobou s přímým zákazem vstupu mimo provozní dobu. Provozní řád dále stanovuje i další omezující 
podmínky pro vstup a využití sportoviště (viz bod IV. písm. b) provozního řádu), tudíž není naplněn znak neomezeného přístupu 
do areálu pro všechny osoby. Nejedná se tedy o veřejné prostranství ve smyslu zákona o obcích. 
 
Pokud jde o samotné použití jména paní Dany Zátopkové, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů garantuje v § 77 odst. 1 každému právo na ochranu jeho jména a úctu k němu a současně mu umožňuje bránit se 
případným neoprávněným zásahům do jména především neoprávněnému užití jména (§ 78 odst. 1 občanského zákoníku). S 
ohledem na tyto skutečnosti je třeba pro pojmenování předmětného sportoviště jménem paní Dany Zátopkové mít k dispozici 
její výslovný souhlas s užitím jejího jména pro tyto účely. Paní Dana Zátopková dala souhlas s užitím svého jména dne 5. 5. 
2018 (viz příloha). 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem je možné předmětné sportoviště pojmenovat po paní Daně Zátopkové. Souhlas s 
pojmenování hřiště po paní Zátopkové vyslovila rada města svým usnesením č. 1832/109 ze dne 18. 5. 2018, kterým současně 
doporučila zastupitelstvu města nový název hřiště schválit. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Souhlas s užitím jména paní Dany Zátopkové 

 
Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č. 13/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pojmenovává víceúčelové sportovní hřiště na ul. 
Letenská, Rožnov pod Radhoštěm, názvem „Atletické hřiště Dany Zátopkové“ dle důvodové zprávy a její 
přílohy. 
 

Hlasování o usnesení  č.13 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 



 

8.2  Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2018 
- 2022 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
 
Důvodová zpráva: 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v § 67 uvádí: 
„Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto 
zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.“ 
Volby do zastupitelstev obcí proběhnout na základě rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Počet členů 
zastupitelstva obce je třeba stanovit nejpozději do 12. 7. 2018. 
 
Podle § 68 přihlédne zastupitelstvo města zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet obyvatel Rožnova 
pod Radhoštěm k rozhodnému datu 1. 1. 2018 je 16 469. (zdroj: ČSÚ). Město Rožnov pod Radhoštěm tak spadá do kategorií 
obcí s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000 obyvatel, pro kterou stanoví zákon počet členů zastupitelstva v rozmezí od 15 
do 35 členů.  
 
Vzhledem k tomu, že ve srovnání s volebním období 2014 – 2018 nedošlo k žádným výrazným změnám ani co do počtu 
obyvatel a ani co do velikosti územního obvodu města Rožnov pod Radhoštěm, navrhujeme zůstat u počtu 21 členů 
zastupitelstva města.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.14 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje na volební období 2018 – 2022 počet členů 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 21. 
 
 

Hlasování o usnesení  č.14 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

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: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
 
Důvodová zpráva: 
K návrhu usnesení č. 1  
Město Rožnov pod Radhoštěm má z titulu vlastnictví 800 ks akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 
1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 451 93 631 právo na účast a rozhodování na valných hromadách této společnosti. 
Nejbližší valná hromada se uskuteční dne 28. 6. 2018 (viz příloha 1 – pozvánka a program řádné valné hromady).  
 
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. 
Navrhujeme, aby zastupitelstvo města pověřilo zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě konané dne 
28. 6. 2018 starostu města Ing. Radima Holiše.  
 
K návrhu usnesení č. 2 (vytěsnění minoritních akcionářů hlavním akcionářem)  
 
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.  
 
ZM na svém zasedání dne 24. 4. 2018 přijalo usnesení o prodeji těchto akcí za cenu minimálně dle znaleckého posudku. 
Ocenění dle znaleckého posudku bylo následující: 
 

Akciová společnost Cena akcií celkem dle znal. posudku 

EP Rožnov a.s. 2 534 000 Kč 

EP Development RPR a.s. 362 000 Kč 

 
Text přijatého usnesení č. 4/XXIV ze dne 24. 4. 2018 
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.                                                                  

 
V současné době Město Frenštát pod Radhoštěm připravuje dražbu uvedených akcií. Předpokládá se hromadný prodej akcií 
za města Frenštát p. R., Rožnov p. R. a Valašské Meziříčí společně. Aktuálně však byla na 4. 6. 2018 svolána valná hromada 
společnosti EP Development RPR, a.s., kde bylo odsouhlaseno tzn. vytěsnění. 

 

Jedná se o zákonný postup, který umožňuje hlavnímu akcionáři získat celou společnost bez souhlasu ostatních akcionářů. 

Podmínkou je poskytnutí přiměřeného protiplnění v penězích, jehož výše je přezkoumána znaleckým posudkem.  

Tento způsob je možný podle § 375 zákona o obchodních korporacích, při kterém hlavní akcionář získává akcie ostatních 
akcionářů (minoritních akcionářů) a stává se jediným akcionářem ve společnosti.  

Minoritní akcionáři mají ze zákona nárok na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí na základě znaleckého posudku 
předloženého hlavním akcionářem valná hromada společnosti. Přijaté usnesení valné hromady o nuceném přechodu 
vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře se uveřejní v obchodním rejstříku. Uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu 
usnesení valné hromady v obchodním rejstříku přechází přímo ze zákona vlastnické právo k akciím na hlavního akcionáře. 
Minoritní akcionáři poté mají lhůtu 30 dnů, aby předložili své akcie společnosti za účelem získání finančního protiplnění ve výši 
schválené valnou hromadou. Pokud by minoritní akcionář nesouhlasit s výší schváleného protiplnění, má možnost podat návrh 
na soudní přezkum jeho výše. Soudní rozhodnutí je platné i vůči všem ostatním minoritním akcionářům. Hlavní akcionář je 
poté povinen doplatit rozdíl přiznaný soudem všem „vytěsněným“ akcionářům.  

Jak vyplývá z předložené pozvánky (viz příloha č. 2 důvodové zprávy) a z informací získaných o průběhu jednání valné 
hromady dne 4. 6. 2018, schválila valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. protiplnění ve výši 325 Kč za jednu 
akcii společnosti. V důsledku nuceného přechodu vlastnického práva k 800 ks akcií EP Development RPR a.s. z vlastnictví 



města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je společnost E. P. I., s.r.o., IČO 49610163, získá 
město částku v celkové výši 260 000 Kč.  

S ohledem na výše popsané události již není možné realizovat původně zamýšlený prodej akcií společnosti EP Development 
RPR a.s. formou elektronické dražby. Proto navrhujeme, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení, tak jak je uvedeno výše 
v návrhu usnesení č. 2.  

Prodej akcií EP Rožnov, a.s. by se dokonal dle původního návrhu, tzn. formou elektronické dražby. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka – FV se zabýval a jednomyslně doporučuje ZM ke schválení pověření a záměr týkající se 
hospodaření a akciemi.  
 
 

Hlasování o usnesení č.15 /XXV.  
Návrh usnesení č. 1 (delegace na VH společnosti EP Rožnov, a.s.) 
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deleguje na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., se 
sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 451 93 631 konané dne 28. 6. 2018 jako 
zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Radima Holiše, , bytem Rožnov pod 
Radhoštěm a pověřuje jej hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, 
přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je 
přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování 
společnosti a jejich orgánů.  
 
 
Hlasování o usnesení  č.15 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č.16 /XXV.  
Návrh usnesení č. 2 (vytěsnění minoritních akcionářů hlavním akcionářem)  

  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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, IČO: 06242685 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví 
hlavního akcionáře, kterým se stala společnost E. P. I., s.r.o., IČO 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 

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. 

 
 

Hlasování o usnesení  č.16 /XXV: 

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



   
   Usnesení přijato. 
 
 

8.4  Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného občanství města Rožnov pod 
Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
 
Důvodová zpráva: 
K návrhu usnesení č. 1 (cena města) 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo ve vyhlášených termínech jeden návrh na udělení Ceny města včetně zdůvodnění.  
 
Navrhovanými na udělení ceny města jsou manželé Helena Dobrovolná a Petr Dobrovolný, bytem Rožnov p.R. 
V souladu s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 20. 6. 2017 (dále jen 
„Pravidla“) provedl odbor kanceláře starosty MěÚ Rožnov kontrolu formální správnosti návrhů s konstatováním, že návrhy 
odpovídají platným pravidlům. Dále předložený návrh projednala Pracovní skupina pro hodnocení návrhů na udělení čestného 
občanství a cen města, která ve složení Daniel Drápala, Karel Janča, Jarmila Ovčačíková, Miloš Janošek, Jarmila Mikulášková, 
Jindřich Motýl a František Šulgan následně jednomyslně schválila následující usnesení (závěry): 
Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města pro rok 2018 manželům Heleně a Petrovi Dobrovolným. 
 
Návrh na udělení Ceny města Rožnov p.R. byl včetně usnesení (doporučení) Pracovní skupiny projednány Radou města 
Rožnov p.R. dne 18.5.2018. (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). Rada města následně přijala usnesení č. 1826/109, kterým 
doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města Rožnov pod Radhoštěm manželům Heleně a Petrovi Dobrovolným.  
 
Konečné rozhodnutí o návrzích na udělení Ceny města Rožnov p.R. je v souladu s Pravidly pro udělování ocenění a 
poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm v kompetenci zastupitelstva města. 
 
K návrhu usnesení č. 2 (čestné občanství) 
Město Rožnov pod Radhoštěm dále obdrželo ve vyhlášených termínech jeden návrh na udělení Čestného občanství města 
včetně zdůvodnění.  
 
Navrhovaným na udělení ceny města je pan Augustin Socha, in memoriam  
 
V souladu s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 20. 6. 2017 (dále jen 
„Pravidla“) provedl odbor kanceláře starosty MěÚ Rožnov kontrolu formální správnosti návrhů s konstatováním, že návrhy 
odpovídají platným pravidlům. Dále předložený návrh elektronickou (emailovou) formou (viz. příloha P05) projednala Pracovní 
skupina pro hodnocení návrhů na udělení čestného občanství a cen města, která nedoporučuje zastupitelstvu města udělit 
čestné občanství panu Augustinu Sochovi. 
 
Návrh na udělení Čestného občanství byl včetně usnesení (doporučení) Pracovní skupiny projednán Radou města Rožnov 
p.R. dne 18.5.2018. (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). Rada města následně přijala usnesení č. 1826/109, kterým 
nedoporučila zastupitelstvu města udělit Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm panu Augustinu Sochovi.  
 
Konečné rozhodnutí o návrzích na udělení Čestného občanství města Rožnov p.R. je v souladu s Pravidly pro udělování 
ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm v kompetenci zastupitelstva města. 
 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm pro paní Helenu Dobrovolnou a pana Petra 
Dobrovolného  
P2-  Podání do Rady města Rožnov p.R. včetně přijatého usnesení  
P -   Zápis z jednání Pracovní skupiny ze dne 7. 9. 2017     
P4 - Návrh na udělení Čestného občanství města Rožnov p.R. pro pana Augustina Sochu 
P5 -  Elektronická komunikace členů pracovní skupiny k návrhu na čestné občanství města 
 
 
 



 

Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č.17 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh na udělení Ceny města Rožnov pod 
Radhoštěm uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy a uděluje Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 
2018 manželům Heleně a Petrovi Dobrovolným, oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle 
důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení  č.17 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č.18 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh na udělení Čestného občanství města 
Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 4 důvodové zprávy a neschvaluje udělení Čestného občanství 
města Rožnov pod Radhoštěm dle předloženého návrhu.  
 
 

Hlasování o usnesení  č. 18/XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 
8.5. projednání a schválení dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je členem dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen SMR). Podle 
stávajících platných stanov SMR je jakákoliv změna stanov řešena dodatkem, který musí schválit jednotlivé členské obce 
(jejich zastupitelstva) a následně poté valná hromada SMR. 
Předkládáme tedy zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1, kterým se stanovy SMR doplňují v článku IV. odst. I. písm. s) o 
sousloví GDPR s ohledem na právní úpravy související se zavedením právě GDPR. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Dodatek č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
 
Diskuse: 
 

Hlasování o usnesení č.19 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku 
obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení  č.19 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 

 
Následuje 10 minutová přestávka 
 



9.1  Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
 
Důvodová zpráva: 
Dle § 6 odst. 2 Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů obec zpracovává v samostatné 
působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho provádění. Dle novely tohoto zákona č. 230/2016 Sb. musí obce 
tento plán schválit do 30. 6. 2018.  
 
Z tohoto důvodu nyní předkládáme zastupitelstvu města Plán rozvoje sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm (dále 
jen „Plán rozvoje sportu“), který obsahuje všechny potřebné náležitosti stanovené Zákonem o sportu a vychází z doporučené 
osnovy MŠMT. Město, sportovní spolky a neziskové organizace tak budou moci bez problému nadále čerpat případné dotace 
ze státního rozpočtu a z prostředků EU. 
  
V rámci projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm II, který bude probíhat 
od roku 2019, je však počítáno s rozsáhlou novelizací tohoto Plánu rozvoje sportu, kterou bude provádět vybraná odborná 
firma (fakulta TV VŠ).  
 
Plán rozvoje sportu byl projednán na jednání sportovní komise dne 3. 5. 2018 a konečný text tohoto plánu uvedený v příloze 
č. 1 byl schválen členy sportovní komise dne 5. 6. 2018. Plán rozvoje sportu byl také bez připomínek projednán radou města 
dne 1. 6. 2018. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm 
 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – město má v příjmové částce 420 mil. Kč. Do sportu jde 16.240 tis. to jsou  4%. Řešíme 
priority města, z rozpočtu města do sportu a kultury by mělo jít 7% , což tak není. Z koncepce může 
vyplynout řada dalších podnětů i názorů, město by potřebovalo např. multifunkční sportovní halu. 
Přimlouvá se,  aby záměrem města bylo i vybudování multifunkční sportovní haly. 
Ing. Kučera – hala ve městě chybí, s tím souhlasí. Co se  financování sportu týče, město přispívá do 
sportu částkou vyšší než je republikový průměr . Sport v Rožnově není podfinancován.  
 
 

Hlasování o usnesení č.20 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Plán rozvoje sportu na území města 
Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený plán je součástí 
tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení  č.20 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

9.2  Individuální dotace - II. kolo 2018 
Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s časovým harmonogramem individuálních dotací a s čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 31. 10. 2017 usnesením č. 9/XXI (dále jen Dotační zásady) 
byly podány žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města v rámci druhého kola. 
K žádostem, které přesahují v jednotlivém případě částku 50 000Kč, rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu 
města poskytnutí výše dotace. 
Dne 1. 6. 2018 rada města projednala celkem šest žádostí s požadavkem vyšším než 50 tis. a přijala k nim následující 
doporučení pro zastupitelstvo města: 
 



id. č. subjekt název 
doporučená dotace 

RM pro ZM 

1. 
Římskokatolická farnost Rožnov 
pod Radhoštěm 

Výmalba interiéru kostela Všech 
svatých v Rožnově pod Radhoštěm 

              150 000     

4. Art centrum DAGI  Ledové království 12/2018               100 000     

5. Art centrum DAGI  Sochy z písku 2018                 50 000     

10. Tenisový klub Radegast z.s. 
Pronájem sportovního zařízení - 
venkovní kurty 

                10 000     

11. Tenisový klub Radegast z.s. 
Pronájem sportovního zařízení - 
sportovní hala 

                20 000     

14. 
Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko 

Destinační společnost Valašsko v roce 
2018 

              150 000     

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – tabulkový přehled žádostí nad 50tis.Kč 
P2 – žádosti 
P3 – vzorová smlouva – 306/2017/OSK 
P4- vyjádření dotační kulturní komisí+ odboru OKS 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – komise nedoporučila dotaci  č. 14, sama se zdrží  hlasování s ostatními návrhy 
souhlasí.  
Ing. Kučera Jaroslav – kolegové ze ZLK nastavili pravidla, kdy poskytovat dotace na obnovu památek 
a kostelů nesouhlasí s  podporou  příspěvků do interiérů kostelů, o to se má starat farnost za přispění 
arcidiecése. Zdrží se   se hlasování 
Ing. Holiš – v loňském roce jsme měli v rozpočtu 500 tis. Kč na zřízení destinační společnosti, kdy jsme 
se ucházeli o to, aby destinační společnost byla v Rožnově. Po určité době a po jednání s městy 
Valašské Meziříčí a Vsetín jsme vyhodnotili,  že bude  jednodušší  založit  destinační společnost na 
Vsetíně. Tato funguje s jasným příspěvkem ZLK. Již v loňském roce  jsme chtěli podpořit všechny 
města stejně, protože se podílejí  na organizaci destinační společnosti  stejnými náklady. Nyní se hledal 
systém jak finance na společnost převést. Převádíme částku na destinační společnost Valašsko. 
Ing. Houška – navrhuje do destinačního managementu   zapojit také privátní kapitál. Do projektu by se 
měli připojit ti, kdo na cestovním ruchu vydělávají. Společnost by  neměly  financovat pouze obce. Táže 
se, jaká je úloha Odboru kanceláře starosty a kulturní grantové komise  při hodnocení? 
Ing. Kučera Jan – MMR se rozhodlo systémově  podporovat cestovní ruch  a management. V rámci 
kraje je orgán,  který zaštiťuje kraj. Zde tečou finance. Se spoluúčastí podnikatelů se zde nepočítá. 
Máme však projekty, kde se zapojují a které podporují aktéři CR ve městě. Návrh předáme na kraj. 
Máme však legislativu, kterou musíme  akceptovat. Společnost funguje 1 rok, budeme chtít výslednou 
zprávu. 
Bc. Blinková – postrádá informace o tom, jak Destinační společnost Valašsko funguje. Žádá o zaslání 
podkladů.  PODNĚT. Nemá problém s dotací pro kostel, která je určena na  výmalbu.  
Mgr. Kosová – grantové komise dávají doporučení k vypsaným grantům. Pak udělujeme individuální 
dotace. Následně dává doporučení RM,  která vychází ze stanoviska komisí. V zásadách máme 
uvedeno, které komise se mohou k žádostem vyjadřovat.  
Ing. Holiš  – můžeme pozvat předsedkyni společnosti na příští  zasedání aby poskytla  bližší informace. 
Co se týče výmalby  kostela,  RM doporučila zastupitelstvu zvýšit částku  na 150 tis. 
Ing. Kučera Jan  – na zasedání zastupitelstva jsme v minulosti informovali o práci a činnostech 
společnosti už několikrát.  Je řada konkrétních přínosů, které z činnosti vyplývají. Vyhodnocení si 
vyžádáme a poskytneme zastupitelům. 



p. Koryčanský – děkuje RM za finance na výmalbu kostela, návštěvníci poukazovali na nutnost 
výmalby. Farnost od ledna nasbírala 900.000 Kč. Kraj také přidal finance. 
Ing. Kučera Jan – navrhuje  hlasovat o jednotlivých žádostech zvlášť. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 21/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: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,  
 
Hlasování o usnesení  č.21 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 22/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku 
Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: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,  
 

Hlasování o usnesení  č.22 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 23/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku 
Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: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, 
 

Hlasování o usnesení  č.23 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 24/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému 
spolku Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: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, 
 
Hlasování o usnesení  č.24 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku 
Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: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 
 
Hlasování o usnesení  č.25 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 26/XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO: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 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace podepsat. 

 
Hlasování o usnesení  č.26 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 
 
10.1  Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. 
Předkladatel: Ing. Jindřich Žák 

V rámci prezentace uvedl Ing. Žák  hlavní úkoly roku 2017, co společnost řeší , čím se zabývá. Mezi hlavní 
úkoly roku 2017 patří – maximální využití prostor k pronájmu v objektech čp. 1000 a čp. 1183, řízení kvality 
poskytování služeb spojených s nájmem, realizace oprav a údržby dlouhodobého majetku, výroba a dodávka tepla 
a zemního plynu pro město a jeho příspěvkové organizace, dodávka tepla pro městskou polikliniku a bytový dům 
na Lesní 2330. Dále společnost spravuje nemovitosti jiných vlastníků a provozuje zimní stadion. Další informace 
se týkala oblasti finanční, společnost stále spravuje dva úvěry. Informoval o výnosech a nákladech dle středisek a 
o střediskovém hospodaření.  Uvedl přehled struktury celkových výnosů i nákladů v roce 2017.  Informoval o 
výsledku hospodaření středisek a výsledku hospodaření celkovém za rok 2017. Na závěr informoval o realizaci 
investic např. do revitalizace sportovního areálu na Bučiskách, vybudování bezbariérového přistupu do budovy čp. 
1000, rekonstrukce sociálek na poliklinice, dokončení vnitřních ploch na ZS.  
 

Diskuse: 



Ing. Matějka – poukazuje na záporná čísla u hospodářského výsledku dle středisek a  nízký výnos  za parkovací 
boxy.  
Ing. Žák – náklady střediska jsou odpisy z nákladů budov, cena za nájem parkovacích boxů je hraniční nejsme 
schopni cenu zvyšovat.  Ostatní ztrátová střediska tj. zimní stadion, jedná se o plánovanou ztrátu, náklady nesouvisí 
přímo s provozem ledové plochy. Jde o náklady,  které máme spojeny  s údržbou venkovních plochy. 
Administrativní  budova čp. 1000, zde máme  dlouhodobě  pronajato pouze 50% z plochy budovy. Středisko 300 
se týká správy cizího majetku, zde jsme provozovali městské byty, které již nemáme. Činnost se stala nadbytečnou 
a ztrátovou, proto jsme správu bytů ukončili převedením na realitní kancelář.  
p. Koryčanský – kvituje vybudování výtahu na budově čp. 1000. 

 
10.2  Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV  spol. s r.o. 
Předkladatel: Bc. Stanislav Zlámal 
V rámci prezentace uvádí informace z historie společnosti. Současně má Krytý bazén spol. s r.o.  v majetku  krytý 
bazén a venkovní koupaliště, základním úkolem je zajištění provozu v těchto zařízeních, zajištění oprav a údržby. 
Prioritou je nabídnout  kvalitní služby návštěvníkům. Roční návštěvnost je vcelku stabilizovaná, v porovnání 
s minulými léty vyrovnaná. Bazén využívají základní i mateřské školy, SVČ, také plavecká škola Delfínek  a 
samozřejmě veřejnost.  Podává informaci  o výnosech a nákladech společnosti, o finanční oblasti, kdy společnost 
stále splácí úvěr na zateplení, který by měl být do roku 2019. Informuje o hlavních investicích provedených v roce 
2017, a investicích plánovaných v roce 2018. Co se týče rožnovského koupaliště v roce 2015 byla nejvyšší 
návštěvnost, uvádí grafické porovnání s minulými léty. Promítá přehled o výnosech a  nákladech  na provoz 
koupaliště a o  hlavních investicích v roce 2017 (oprava 50 m a 25 m bazénu, vybudování atrakcí v bazénu, oprava 
oplocení).   

 
Diskuse: 
p. Koryčanský –  kritizuje studenou vodu venkovního bazénu. Investici do ohřevu vody vidí, jako nutnou a 
prvořadou. 
Bc. Blinková – možnost ohřevu venkovního koupaliště se řešila již v minulosti,  táže se, jak to aktuálně vypadá 
s rozpočtem na ohřev vody?  
Bc. Zlámal – je vyhotovená studie, předpokládaná  investice cca 8 mil. Kč návratnost do  5 let. Návštěvnost 
koupaliště by se tak mohla prodloužit o měsíc. Čekáme na dotační výzvu, která by nám schválila  zemní plyn. 
Ing. Matějka – přimlouvá se také za ohřev vody.  
Ing. Kučera Jan – táže se, zda návratnost investice za  5 let je počítáno za předpokladu získání dotace či investicí  
města? 
Bc. Zlámal – návratnost 5 let je suma jako taková, přínosem by byla  prodloužená sezóna, vyšší vstupné, sami si 
vyrobíme elektřinu a tuto je  možno  prodávat dál např.  do Gibon parku či stadionu.  
Mgr. Drápal – dodává, že doposud nebyla vypsaná výzva. RM doporučuje ohřev koupaliště za podmínky získání 
dotace, prodloužení sezóny není jen o výnosech ale také vyšších nákladech, např. co se týče zajištění 
zaměstnanců a celkové údržby.   
p. Koryčanský – domnívá se, že návratnost 5. let i bez dotace je dobrá investice. 
Ing. Kučera Jan – 5 letá návratnost ano, ale je potřeba mít odběratele tepla, společnost je dlouhodobě 
podinvestovaná, provozní dotace města pokryjí provoz bez ztráty a na potřebné investice. Máme celý seznam věcí, 
které se nákladově musí provést,  aby koupaliště mohlo být v provozu. Bylo by super udělat vše najednou, ale 
musíme postupovat  dle finančních možností. 
p. Koryčanský – návratnost by byla reálná, pokud bychom investovali v r. 2015 měli bychom již finance zpět. 
 

 
10.3  Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov,  s r.o. 
Předkladatel: Rostislav Polášek 
V rámci prezentace předkládá informaci o katastrálním území společnosti a zaměstnancích, zmiňuje souhrnné 
údaje LHP a prováděcím plánu lesnických úkolů v roce 2017. Zmiňuje se především o kůrovcové kalamitě, která 
decimuje lesy a tím narůstá těžba. Dále informuje o pěstební činnosti, porovnání pěstebních nákladů od r. 2012.  
V současné době je také prioritou opatření k ochraně lesa, především postřiky a lapáky na kůrovce. Předkládá 
výsledky hospodaření společnosti v období let 2012-2017.  Městské lesy se snaží se čerpat finance z dotací , stále 
sledují přehled všech dotačních titulů.  Nedílnou součástí práce je také údržba cest a zadržování vody v krajině a 



také naplnění rekreační funkce lesa.   S tím souvisí výstavba turistických odpočívadel, údržba vodních studánek 
apod. Městské lesy propagují také Lesní pedagogiku, za rok 2017 proběhlo 13 akcí určených pro děti základních i 
mateřských škol, i pro dospělé. 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš  – od r 2015, kdy lesy trpí suchem a tím pádem se daří kůrovci jsou lesy smrkové v ohrožení. Svoláváme 
debaty s dotčenými orgány a organizacemi na téma,  jak dále budeme zalesňovat holé plochy. 
Mgr. Kopecký – lesy se probírají v médiích, kůrovec je problém, ekonomické výsledky jsou důležité, ale skladba 
porostů se výrazně mění. Je prioritním  tématem zbývat se zadržováním vody v krajině. 
RNDr. Lukáš – souhlasí s názorem, že hlavním negativním elementem problémů v našich lesích je sucho. 
p. Koryčanský – navrhuje snížit společnosti nájemné a více přispívat na nákup sazenic. 
RNDr. Mikušek – jde o ekonomiku. Od existence společnosti  Městské lesy se do pokladny odvedlo   61 mil. Nyní 
bychom měli do lesů naopak zainvestovat a tuto investici brát v úvahu při sestavování  rozpočtu budoucích let. 
p. Polášek – informuje o stavu  sazenic , kterých bude do budoucna nedostatek. Republika není připravena na tak 
velkou obnovu. Měli jsme nakoupeno 60 tis. sazenic a ty se  podařilo  vysadit, ujímavost je pěkná. Plán výsadby 
pro letošek  máme splněn. Cena sazenic bude stoupat. Prioritní problém bude kvalitní sazenice sehnat. Při výsatbě 
musíme využívat agrotechnických lhůt a počasí. 
Ing. Holiš – nebrání se debatě, abychom pro přípravě rozpočtu na příští rok brali v potaz i tento problém. 
 

Mgr. Martin Drápal, Mgr. Petr Kopecký – odchod 19: 07 hod. 

 
10.4  Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd  s r.o. 
Předkladatel: Michal Geryk 
V rámci prezentace přednesl historii společnosti, kdy v příštím roce to bude už  20. let existence. Město Rožnov je   
100%  vlastníkem společnosti od roku 2016. Informuje  o organizační a personální struktuře společnosti, která 
spravuje  chod 3 infokanálů + provoz vlastního kanálu.  Podává základní informaci  o měsíčníku Spektrum 
Rožnovska a  personálním složení redakce, kde zajišťují provoz dvou zpravodajských serverů. Předkládá informaci 
o hospodaření společnosti, obratu společnosti a hospodářském výsledku, struktuře výnosů i nákladů, vývoji 
hospodaření. Závěrem dodal, že společnost je ekonomicky zdravá s dostatečnou rezervou volných finančních 
prostředků.  
 
 

Diskuse: 
Ing. Matějka – domnívá se že TV Beskyd by nemusela být pouze městskou ale  mohla by dělat i  jiné komerční  
zakázky i pro jiná města, tím pádem by se procentuální náklady města mohly zmenšit. Táže se,  zda je to reálné a 
možné  do budoucna?  
p. Geryk – co se týká komerčních zakázek, které bychom byli schopni v rámci společnosti realizovat těchto je 
méně, než v dřivějšku. Je to dáno dostupností  techniky.  Možností by bylo  získat více financí z inzerce, ale pak 
by Spektrum neplnilo svůj účel. Jsou na hraně svých kapacit a v rámci rozpočtu dělají maximum možného.  
Ing. Kučera Jan – činnost nejde dělat levněji a  náklady zvyšovat nelze. 
 
RNDr. Mikušek a Bc.  Blinková – odchod 19: 20 hod. 
 

10.5  Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 
Předkladatel: Ing. Kučera Jan 
 
Důvodová zpráva: 
Plán přípravy na stárnutí je zaměřen na aktivní stárnutí, které závisí na mnoha různých faktorech. Zahrnuje materiální 
podmínky i sociální činitele. Všechny faktory a jejich vzájemné vztahy jsou důležité, protože ovlivňují stárnutí i kvalitu života 
seniorů. Aktivní stárnutí přispívá k zajištění kvality života i v pozdním věku, ke zlepšení mezigeneračních vztahů i k většímu 
zapojení seniorů do společnosti. Vztahuje se na jedince i na celé skupiny. Napomáhá k fyzické i sociální pohodě seniorů, 
umožňuje seniorům zapojit se do společnosti podle jejich potřeb, přání a možností. V případě potřeby poskytuje seniorům 
ochranu, bezpečí a péči. 
 



Vzhledem k probíhajícím demografickým změnám je potřeba připravovat opatření s dlouhodobým výhledem nejen na úrovni 
celostátní, ale také na úrovni regionální. Plán přípravy na stárnutí Rožnova pod Radhoštěm je na období let 2018–2019. V 
tomto období bude připravena komplexní koncepce přípravy města na stárnutí a tento předložen zastupitelstvu. 
 
Předkládaný materiál je zároveň důležitou přílohou žádosti/přihlášky do soutěže „město přátelské seniorům“. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – Plán přípravy na stárnutí 
 

Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č.27 /XXV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Plán přípravy na stárnutí ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený plán je součástí tohoto usnesení.   
 

Hlasování o usnesení  č.27 /XXV: 

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

   
   Usnesení přijato. 
 

 
11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ: 
 
Ing. Chmelař – informuje, že zastupitelům byly předloženy materiály s přehledy a tabulkami které vycházejí 
z podnětu kontrolního výboru: jde o seznam projektů které byly realizovány v r. 2016 a seznam těch, které  
realizovány nebyly, včetně dalšího výhledu. Včetně  přehledu,   jaká částka byla vyčerpána a jaká případně 
převedena.  Dále nové investice pro rok 2018, které  nebyly v roce 2017 naplánovány. Další tabulka je o plánování 
investic v roce 2018. Jde o akce, kterých se týká pořízení projektové dokumentace. Je uvedeno v jakém stupni se 
projektová dokumentace nachází a  také předpokládaná realizace.  Další tabulka se týká investic, u kterých je 
připravována projektová dokumentace a zároveň se počítá s realizací v roce 2018. Tabulky jsou přílohou k zápisu. 
Ing. Holiš  – jedná se o představení všech investičních akcí, které odbor rozvoje  řeší  a  porovnání toho, co 
překročilo z roku 2016 na rok 2017 a 2018.  V dalším přehledu jsou uvedeny investiční akce od roku 2016. 
p. Vychodil – u jednotlivých položek mu chybí  výhled do budoucna. 
Ing. Holiš  – investiční akce, které se mají posouvat schvaluje RM a následně je v rámci rozpočtových opatření  
předkládáme zastupitelům.  
RNDr. Lukáš – takový materiál měl být zastupitelům předložen v předstihu, dává PODNĚT pro příště. 
Ing. Holiš  – jednáme na základě podnětu z minulého zasedání. Otázka je, zda tyto materiály jsou momentálně 
dostatečné, či zda je má odbor rozvoje doplnit. Dnes nejde o debatu k těmto investičním akcím. 
 

11.1  Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“,  
„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Chmelař 
Ing. Chmelař – připravuje se projektová dokumentace u obou projektů, u knihovny čekáme na vyjádření druhé 
strany, u KC bude projektová dokumentace  hotová do 2 měsíců. Promítá úpravy dopravního řešení u KC. 
Ing. Holiš  – doplňuje že na základě jednání se školkou došlo k úpravě verze dopravního řešení u KC, nyní budeme 
diskutovat k rozpočtu. Další 3 velké projekty, které nás čekají jsou: 

• rekonstrukce  ul. Bezručova, která bude od  června ve stádiu oprav. Vak spraví vodovod město povrch a 
chodníky.  

•  chodník Tylovice-Hážovice,  dnes došlo ke schválení poslední smlouvy, nyní během 14 dní budou 
prováděny dodělávky inženýrské činnosti. Smlouva se bude řešit na zářiovém ZM. Prověříme možnost 
zažádat o dotaci fond SFDI.  

• Vodovod Horní Paseky zde  jsme před závěrečnou dohodou s majitelkou pozemku pro výměnnou  stanici, 
cena zatím není ideální.  V příštím týdnu proběhne schůzka s projektantem, kdy projektovou dokumentaci 
má dělat VAK. Do konce roku bychom chtěli tendrovat.  



 

Diskuse: 
p. Koryčanský – během zasedání obdržel dotaz od občanky města, která nalezla koťata a bylo jí řečeno, že je 
nelze umístit v útulku. 

2 )Hřiště Letenská je v provozu do  21:00 hod., navrhuje v letních měsících prodloužený provoz 
3) poukazuje na problém seče trávy, který postupuje  pomalu, mnohé plochy stále nejsou osečené, je 
třeba  vyjít vstříc obyvatelům. Letos je extrémní rok, kdy vegetace začala rychleji, navyšme frekvenci 
seče. 
4)Zve na mši a benefiční koncert do kostela Všech svatých 23.6.2018 
Mgr. Kosová -  odpovídá, že koťata by mělo být možno umístit do útulku, ale  je to omezeno stářím koťat.  
Ing. Holiš  – viz. hřiště podnět je první, bude to o úpravě provozního řádu.  Sečení je  handicap měst, které nemají 
své technické služby. Máme dvě možnosti, buď budeme dávat finance  firmám nebo místním lidem, je to o diskusi, 
kolik financí do rozpočtu na to vyčleníme. 
RNDr. Lukáš – má dva dotazy: 
1) kvituje plánovanou výstavbu sportoviště na ul. Kulturní, ale starší občané mají obavy z hluku 
2) o víkendu proběhl sraz skútrů, byla oznámení o hluku? 
Mgr. Kosová – v lokalitě plánujeme doplnění herních prvků pro děti, je tam už workoutové  hřiště, sídliště bude 
muset plnit funkci pro více lidí, některé plochy budeme opravovat tak, aby se tam mohly hrát míčové hry. Budeme 
hledat kompromis, aby  v lokalitě mohli  fungovat všichni. Konkrétně přímo u finančního úřadu nic budovat 
nebudeme 
Bc. Pilař – organizátoři srazu skútrů  dodrželi všechny podmínky, koncert byl v limitech, které byly povoleny. 
p. Vychodil – táže se, zda byly  zahájeny práce na nové studii umístění tržnice? 
Mgr. Kosová – minulý týden jsme to  probírali na komisi stavební, bude se pokračovat 
Ing. Jaroslav Kučera – 1) upozorňuje, že na ul. Zemědělská  u garáží stojí suchý jehličnan, který  může kdykoli 
spadnout. Je to nebezpečné, zvláště nyní v období bouřek.  
2) táže se, co bude  s neudržovanou plochou směrem k nádraží na křižovatce u Janíka? 
Ing. Holiš  – jde o lokalitu, kterou vlastní soukromá firma, jednali jsme s nimi, městu byly nabídnuty dvě možné 
alternativy  pro odkup pozemku. Nabídku však nemůžeme respektovat, neshodujeme se na ceně. Nemají zřejmě 
nachystán žádný záměr, chtějí pozemek prodat.  
p. Koryčanský – loni proběhla doplňující výsadba parku, nyní jsou některé borovice rezavé a odumřelé, nabádá 
k jejich odstranění.  
Mgr. Kosová – to bude splněno 13.6., kdy proběhne kontrolní den s dodavatelem. Budou se vykopávat některé 
uhynulé stromy, nevíme, kde se stala chyba, proč stromy nerostou.  
Ing. Matějka – kostel je krásně spravený, zmiňuje zásluhu   pana Koryčanského, který se podílel na organizaci i 
zajištění prací. 
p. Jelínek – pokud se bude jednat s vlastníkem parkoviště Billa, Lidl, upozorňuje na  chodníky, které  končí sjezdem 
tak, že nejsou vhodné pro bezbariérové občany. Problém je to i pro kočárky. Dále poukazuje na stížnosti občanů, 
kteří bydlí v bezprostřední blízkosti městského parku, a kteří si stěžují na reprodukovanou hudbu v altánku při 
různých akcích. Domnívají se, že hudba může být tišší. 
Ing. Holiš  –ohledně chodníků  budeme kontaktovat společnosti Billa či Lidl.  
p. Koryčanský – poukazuje na ul.  Pod hrází směrem na Koryčanské Paseky, kde je stejný problém, není 
bezbariérový přístup 
Ing. Holiš -  komunikace je ve špatném stavu, celou ulici  Svazarmovskou chceme rekonstruovat 
Mgr. Kosová – daný úsek není města, musí se řešit majetkově 
MVDr. Malcová – táže se, zda se neuvažuje o retardérech na ul. Hrnčířská? 
Ing. Holiš  – prozatím nemáme impuls od občanů. Co se týče hluku, jsme turistickým městem,  máme kulturní akce 
je rozdíl o kterou denní či noční hodinu jde, je to záležitost citlivá. Zve všechny přítomné na gardenfood festival, 
což bude  velká a zajímavá akce ve dnech  30.6 a 1.7.  
 
 
 
 
 
 



12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno: v 20:15   hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     12. 6.  2018 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš         ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
    p. Jaromír Koryčanský   ……………………………………………….. 
   
 
                      Mgr. Martin Drápal    ……………………………………………….. 
 
 


