
Z Á P I S 

z XXIV. zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 24. dubna 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  Organizační změny MěÚ v roce 2018 
4.3        Zpráva o činnosti rady města  

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

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2  
6.2 Smlouva na poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní 

Paseky  
6.3 Návrh na prodej akcií společnosti EP Rožnov, a.s., a společnosti EP Development RPR a.s.  
   
                                                                                                 - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
majetkoprávní oddělení 
7.1 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 4934 ve vlastnictví města Rožnov pod 

Radhoštěm za část pozemku p.č. 1553/1 ve vlastnictví pana Z.B. 
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských 

pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm    
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č.1747/2 v k. ú. Rožnov pod 

Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce a.s..    
7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/17 

v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - vodojem – Horní Paseky   
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14 

v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - vodojem – Horní Paseky 
7.6 Informace o výkupu pozemku p.č. 1040/89 a p.č. 1040/134 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
7.7 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury v k.ú. Rožnov 

pod Radhoštěm od soukromých investorů (vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň) 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 
 

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
 8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022                           
 8.2 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu   
                  - Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková  
 
 8.3 Vydání OZV, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu   
                                                                        - Mgr. Kristýna Kosová , Mgr. Ing. Veronika Janíková  
 



 
                                                                      

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ  
 9.1 Navržení zástupce města do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm  
                                                                                                      - Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel  
                                                               

10. OSTATNÍ PODÁNÍ 
10.1 Zpráva Kontrolního výboru  o kontrole plnění smlouvy mezi EAQ, a.s. a Městem Rožnov pod 

Radhoštěm  č.028/2008/OSM/KUX 
                                                                                                                                       - Alois Vychodil 
 
10.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.   
                                                                                                                                    - Ing. Jindřich Žák 
 
10.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o  
                                                                                                                 - Bc. Stanislav Zlámal 
 
10.4 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.  
                                                                                                                                 - Rostislav Polášek 
 
10.5 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.  
 
                                                                                                                  - Michal Geryk 
10.6 Zpráva o činnosti energetika města. 
                                                                                                       - Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Cieslar  
 

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
11.1 Informace o vytvoření „výrobního výboru Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod 

Radhoštěm 
11.2 Informace o investičních projektech 
               - Ing. Radim Holiš, Ing. arch. Jan Horký 
 

1. ZAHÁJENÍ   
XXIV. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:00  hodin. 
Přítomno:    19 zastupitelů,  
Omluveni:   Lenka Vičarová, Ing. Jaroslav Kučera nahlásil pozdější příchod 
 
 
2.   STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:             
 

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ Bc. Zlatuši Lušovskou    -  souhlasí 
➢ p. Petra Jelínka     -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 
 



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

➢ Ing. Martina Houšku  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Bc. Markétu Blinkovou  – souhlasí 
➢ Martina Baratku   – souhlasí 

 
 
 
      Hlasování o členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Diskuse: 
 
Bc. Blinková – žádá  o stažení bodů č. 10.2 až č. 10.5. Jde o zprávy jednatelů městských společností.  
Vzhledem k tomu, že prezentace k těmto bodům byly zastupitelům zaslány v krátkém časovém předstihu 
a nebyl tak prostor pro důkladné prostudování materiálů obává, se, že dnešní debata by nebyla efektivní. 
Proto navrhuje přesunout tyto body na červnové zasedání zastupitelstva. PROTINÁVRH 
 
Hlasování o stažení bodů č. 10.2. až 10.5.:  

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

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

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

       
   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 Romana Povaly a Marcely 
Povalové).  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m2 
oddělenou a nově označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2 m2 oddělenou a 



označenou jako „díl b“ a části pozemku p.č. 3605/3 o výměře 0,44m2 oddělenou a označenou jako „díl 
a“, kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3, to vše ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 
6369 ve společném jmění manželů P., oba bytem Hradišťko 290, 756 61 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: 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.  

• 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: úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 8/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní 
oddělení a Ředitelství silnic Zlínského 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: úkol v řešení - výpis z usnesení ZM č. 9/XXIII odeslán na Zlínský kraj, majetkoprávní 
oddělení. 

• úkol vyplývající z usnesení č. 11/XXIII, ze zasedání ZM konaného 27.2.2018: 
(bod č. 8.2. Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2017: výstup z Veřejného fóra 
Zdravého města 2017 a veřejné ankety) 

Zastupitelstvo města bere na vědomí problémy města formulované na prvním Veřejném fóru Zdravého 
města 2017 dne 4. 10. 2017 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů. 
Plnění úkolu: Rada města se záležitostí zabývala na svém zasedání dne 23.3.2018 a přijala následující usnesení 
č. 1715/104: 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm přijímá opatření k řešení formulovaných problémů města vzešlých z 
Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 
2 a ukládá stanoveným zodpovědným garantům zabývat se řešením určených problémů a odboru rozvoje 
informovat radu města a zastupitelstvo města o stavu řešení formulovaných problémů. 
 
Vyhodnocení stavu řešení formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2017 bude zpracováno a 
prezentováno radě města a zastupitelstvu města na zasedáních před konáním dalšího ročníku Veřejného fóra, 
které je naplánováno na 12. 9. 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: 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. 
 

Diskuse: 
 
 

4.2  Prezentace: Organizační změny MěÚ v roce 2018 
Předkladatel: Mgr. Roman Hep 
V rámci prezentace představil pan tajemník organizační změny v roce 2018, které se týkají útvaru tajemníka (nová 
pozice asistenta), sociálního odboru (pozice veřejného opatrovníka), odboru školství (nová pozice školního 
psychologa), odboru rozvoje a strategického plánování ( celkem navýšení o  5 pozic), odboru správy majetku 



(celkem navýšení o 2 pozice), odboru kanceláře starosty (pozice vedoucího oddělení kultury a CR). Celkem jde o 
navýšení 10 pracovních pozic. Zdůvodnil především nutnost navýšení pracovníků na odboru rozvoje a 
strategického  plánování. Město má alokovány investice ve výši 78.5 mil. Kč, kapacita je však pouze na 40 mil. Kč. 
Na město je  tlak na zvýšení příjmů z dotací, plánuje se také příprava strategického plánu města na roky  2019-
2020.  V nemalé míře jsou úředníci stále více zatěžování  narůstající legislativou.  
 
 

Diskuse: 
RNDr. Lukáš – táže se na význam „dotovaných pracovních pozic“, kdo tam patří? 
Mgr. Hep –  týká se to pana  Zdeňka Mikela (odborného pracovníka strategie úřadu) a  paní Martiny 
Novosadové (projektové a finanční manažerky)  
Bc. Blinková – podotýká, že zastupitelé nemají možnost zásahu do organizační struktury úřadu. Zajímá 
ji  však finanční stránka, která souvisí s navýšením počtu osob, což činí včetně odvodů   cca 8. mil Kč. 
Zajímá ji, zda jsou tyto finance alokovány v rámci rozpočtu a zda se změna nebude týkat stávajících 
zaměstnanců úřadu např. snížením odměn.  Dodává, že k personálním změnám mělo dojít na základě 
výsledků benchmarkingové studie, táže se, zda tato proběhla? Dále upozorňuje na vysoký nárůst 
pracovních pozic na odboru projektového a strategického rozvoje, který je součástí samosprávy. Ačkoli 
v minulosti bylo avizováno, že k nárůstu zaměstnanců dojde především ve státní správě. Jde o nesoulad 
s tím, co bylo deklarováno. Táže se na nově zřizovanou  pozici vedoucího kultury a CR, když má 
současně proběhnout výběrové řízení na ředitele TKA. Dále se zajímá, proč asistent tajemníka má být 
zároveň ekonomem, když máme plně obsazený odbor ekonomický? 
 Hep –máme stále historicky neobsazené pracovní pozice, s rozpočtem jsme v souladu, nově plánované 
pozice nebudeme mít obsazeny ihned. Odměny stávajících zaměstnanců nic neovlivní. Na odboru 
rozvoje jsme měli vynikajícího vedoucího Ing. Marcina, ale  chystá se mnoho investičních akcí z nichž 
nejvíce úkolů spadá  právě na tento odbor  a odbor správy majetku. Od počátku roku evidujeme 50 úkolů 
týkajících se těchto odborů. Za stávajícího obsazení nejsme schopni plánované finance investovat. 
Potřebujeme kvalitní zaměstnance a bohužel se nám stále nedaří některé chybějící pozice obsadit 
odborníky. Proto také zřizujeme místa vedoucích. Počítáme s tím, že to budou manažeři a ti požadují 
odpovídající finanční ohodnocení. Ze strany státní správy je také velký tlak na nárůst pracovníků. Nyní 
však nemůžeme více navyšovat, snažíme se stávající stav udržet. Propojení s cestovním ruchem a  
kulturou bude také zajišťovat nový vedoucí.  Asistentka je primárně asistentkou se zaměřením 
ekonomického směru, tak aby mohla  připravit analýzy a rozbory.  
Ing. Kučera Jan – dodává, že některé pracovní pozice by se mohly v organizačním řádu tzv. „schovat“. 
Např. školní psycholog by mohl spadat pod školy. Také bychom mohli mnohé služby nakupovat externě, 
ale využití vlastních sil je ve výsledku levnější, jako např. tvorba komunitního plánu, který zastupitelé velmi 
kladně hodnotili na minulém zasedání, nezpracovávala externí firma, ale náš zaměstnanec.  Služeb 
využíváme méně, zároveň chceme být transparentní. Stávající rozpočet pokrývá změny, které nastávají. 
Vytváříme pozice, ale ne na všechny aktuálně nastupují osoby. Co se posílení odboru rozvoje týče, to je 
nutné. Čeká nás tvorba strategického plánu města na roky 2019-2020. Dotační tituly už nejsou tak 
aktuální  a velká část je zaměřena na tzv. měkké projekty. Hledáme cesty, jak pracovat lépe, ale na to 
potřebujeme více lidských zdrojů.  
Mgr. Kosová – co se nového vedoucího kultury a cestovního ruchu týče, kulturu jako celek nemá na 
úřadě nikdo na starost a chybí  odborné směřování kultury. Pro budoucí strategický plán je nutné 
zpracovat kulturní strategii města. Organizační struktura se v budoucnu bude jistě měnit a vyvíjet, tak aby 
reagovala na aktuální  stav a potřeby města.  
p. Vychodil – 78 mil. Kč bylo v plánu připraveno na investice. Proinvestovali jsme jen 40 mil. Kč. Žádá o 
zaslání přehledu těch investičních akcí, které neproběhly a do čeho chce město investovat v budoucnu.   
PODNĚT! Kontrolní výbor  připravuje kontrolu připravených investic – co se podařilo, co nikoli. 
Ing. Holiš – takový seznam existuje,  řada projektů se přesunula  do roku 2018. Akce, jenž chystáme do 
budoucna jsou součástí  akčního  plánu. Přehled bude zaslán.  
 



 
 
p. Koryčanský – apeluje, aby se co nejvíce využilo dotačních titulů, dokud ještě nějaké možnosti jsou. 
Chápe proto navýšení zaměstnanců. Ale po roce 2022 budou dotační možnosti vyčerpány a úředníků 
bude nadbytek, nebude co čerpat. Jak to budeme řešit? 
Ing. Holiš – souhlasí, nyní máme ještě jedinečnou šanci na dotace  dosáhnout, proto navyšujeme stav 
především na odboru rozvoje, kde se snaží získat co nejvíce dotačních titulů. V minulosti byla situace jiná 
také co se ekonomických příjmů města týče. Nyní musíme uchopit příležitost.  
Ing. Kučera Jan – seznam akcí které jsou za 350 mil. je součástí  v akčního plánu, který v minulosti 
zastupitelé schvalovali. 
RNDr. Mikušek – z informací vyplývá, že někteří  úředníci budou zaměstnáni  pouze na dobu  určitou?  
Mgr. Hep – budou zaměstnáni na dobu neurčitou, jinak to ani nejde. Pokud však již pro ně nebude práce, 
dojte ke  zrušení místa, s odstupným. Taková je legislativa 
p. Koryčanský – táže se, zda je  k dispozici plán z ministerstva, o jaké dotační tituly je  možné žádat? 
Ing. Kučera Jan – máme analytika města máme projekt, který bude plánovat výhled, kam město bude 
směřovat, zabýváme se čerpáním finančních prostředků z evropské komise.  Plánujeme strategický  plán, 
který se má potkat s tím co chceme ve městě udělat a na co máme zdroje. 
Ing. Holiš – v minulosti byl tlak na to, aby pracovníků bylo  co nejméně. Ale v reálu to pak nefunguje. 
Např. po prostudování pracovních náplní zaměstnanců odboru správy majetku jsme zjistili,  že nikdo 
nemá na starost správu budov! Takto se pracovat nedá. Potřebujeme vědět, co plánovitě opravit a 
s jakými náklady. Máme propadlé revize,  to vše pak  zdržuje od práce. Jsou zde akutní provozní důvody. 
Organizační změna směřuje k lepšímu a fungujícímu systému.  
 
 

4.3  Zpráva o činnosti rady města 

Předkladatel: Mgr.Roman Hep 

rada města se od posledního prosincového zasedání zastupitelstva sešla na třech jednáních v termínech: 
9.3.2018, 23.3.2018,13.4.2018 a 16.4.2018.  Celkem projednala 108 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 – viz. usnesení č. 1709/104 – žádá o informaci, kteří ředitelé příspěvkových organizací 
zůstávají ve funkci, kdo nikoli a jak je to s ředitelkou T klubu? 
Ing. Holiš – ředitelům končí 6 leté období.  Nepřistoupili jsme k vyhlášení konkurzů automaticky ve všech 
zařízeních, ale byla  stanovena  kritéria, která ředitelé měli splnit. Na základě výsledků  RM hlasovala.  
Ing. Kučera Jan – co se týče ZŠ a MŠ hodnocení proběhlo, všechny ředitelky obdržely hodnocení pod 
známku 1,5.  Vzhledem k důchodovému věku, některé z ředitelek požádaly z vlastního rozhodnutí  o 
ukončení své funkce a samy si zvolily termín odchodu do důchodu. Všem končícím ředitelům velmi děkuje 
za jejich dlouholetou práci. Co se týče ZŠ Koryčanské Paseky paní ředitelka ještě bude pokračovat ve 
lhůtě 2 let. 
Mgr. Kosová – u T klubu- kulturní agentury komise doporučila vypsat konkurz na místo ředitele.  RM toto 
rozhodnutí potvrdila a do konkurzu  zůstává ředitelka ve funkci. 
Holiš – dodává, že město si velmi váží práce ředitelů příspěvkových organizací a  děkuje za jejich práci. 
K T klubu se zatím vyjadřovat nebude,  p. Vičarová  je stále ředitelkou.  
 
 
 
 
 

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


5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  vedoucí právního odboru podala informaci o probíhajících soudních sporech se 
společností IMMOBILIEN PIRKER RERALITY, s.r.o. Ve věci o určení vlastnického práva k budovám ZŠ 
a MŠ se neudálo nic nového; Nejvyšší soud dosud o dovolání společnosti IPR nerozhodl. Ve věci o 
zaplacení 730.000 Kč s přísl. se avizované ústní jednání u okresního soudu nekonalo, protože společnost 
IPR vzala svůj žalobní návrh zpět. Rozhodnutí soudu o zastavení řízení v této věci město dosud 
neobdrželo. 
 
 

6.1  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2018 viz samostatná 
příloha komentující některé položky. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 2/2018 
P2 -  odůvodnění některých ROP 
 
 

Diskuse: 
Ing. Matějka – FV na svém zasedání návrh rozpočtových opatření projednal, doporučující usnesení však 
nebylo přijato.   
Bc. Blinková – domnívá se, že některé z akcí, které jsou nyní součástí rozpočtových opatření mohly být 
zařazeny přímo do rozpočtu. Jsou zde investiční akce, u kterých není přesun pouze z roku na rok, ale 
dlouhodobě – viz. investiční akce „Přechod u Janoštíka“. Nelze stále odkládat akce, které jsou pro občany 
potřebné.  
Ing. Holiš – s řešením přechodu u Janoštíka máme problémy s pozemky i problémy technického rázu, 
které nemůžeme urychlit. Stejně, jako na ul. Plynárenská, kde jsou připomínky v projektu a tyto situaci 
stále zdržují. Máme více projektů, které jsou v plánu, ale budou se realizovat během 2 či 3 následujících 
let. Podobné problémy řeší i okolní obce.  
RNDr. Mikušek – schválením rozpočtových opatření přesouváme investice ve výši 11 mil. Kč. To je 
podvod na občany města. Občané se mohli vyjádřit k rozpočtu a my  po-té, co jsme rozpočet nedávno 
schválili, už přesouváme výše uvedenou částku  do roku 2019 . Z toho vyplývá, že   vedení města není 
schopno připravit rozpočet ani na 4 měsíce. 
Ing. Holiš – rozpočet se připravuje od září a schvaluje se v prosinci.  My dnes víme, které finanční 
prostředky nestihneme vyčerpat a snažíme se, aby finance ve městě byly vidět. 
Mgr. Kosová – některé investiční akce nejsme letos schopni zvládnout a je dost okolností, které to 
ovlivňují. Majetek města s sebou  nese vnitřní dluh. Máme stále stížnosti na stav některých komunikací a 
chodníků. A právě zde často narážíme na majetkoprávní problémy s pozemky, které vše zpomalují. 
Ing. Kučera Jan – upozorňuje na slova která mu vadí – podvod a  pokoutně – nic takového se neděje.  
Pokud máte pochyby jednejte. Zveřejňujeme  plán oprav chodníků a komunikací, který zpracoval odbor 
správy majetku a se kterým mají občané možnost se seznámit. Občan tak předem ví,  které komunikace 
či chodníky chceme opravovat a dle volných finančních prostředků opravy provádíme.  To historicky 
nebylo. Nabádá k používání  férové terminologie. Postupujeme transparentně.  
RNDr. Mikušek – předem víme, že na přípravu některých investičních akcí potřebujeme nejméně 3 roky. 
Pak nechápe, proč tyto schvalujeme v rozpočtu v plánu investičních akcí v prosinci a v dubnu je již 
přesouváme do dalšího roku. Máme finanční rezervy, které nepoužíváme aktuálně např. na opravy 
chodníků, ale tyto finance někam převádíme.  
Ing. Holiš –  pracovali jsme s informací, od vedoucího odboru rozvoje, že se v letošním roce investiční 
akce, uvedené v rozpočtu,  stihnou. Respektuje opačný názor, ale jsou různé pohledy na konkrétní 



záležitosti. Na prosincovém jednání zastupitelé schválili,  že ze zůstatku loňského roku převedeme 
maximální množství financí do rezervy na velké investiční akce, které chystáme. Domnívá se, že podvod 
na občany by byl ve chvíli, kdybychom do této rezervy finance nevložili.  
RNDr. Mikušek – co se úspory financí týká v rozpočtových opatřeních máme  navýšení kulturní rezervy 
50,5 mil. Finanční odbor upozorňuje, že se jedná se o kumulativní rezervu na všechny investice , nechápe 
tedy, proč hovoříme  o navýšení kulturní rozpočtové rezervy.   
Ing. Hrnčárek – kulturní  rozpočtová rezerva se týká dvou akcí a to výstavby KC a přístavby knihovny. 
Nad tuto rezervu máme v rozpočtu finance na projektové práce a dokumentaci. Kolonka č. 16 je rezerva 
na tyto investiční akce.  
RNDR. Mikušek – vytváříme si rezervu a přitom máme dluhy u banky. Místo rozpočtové rezervy navrhuje  
splatit úvěr který máme u ČSOB – předkládá PROTINÁVRH 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 s výjimkou položky č. 16 – navýšení 
kulturní rozpočtové rezervy. Zastupitelstvo města schvaluje použití části volných finančních prostředků 
ke splátce úvěru u ČSOB s pohyblivou úrokovou sazbou v termínu do 30.6.2018.“ 
p. Vychodil - dotazuje se, proč dochází k odsunu investiční akce rekonstrukce ul. Plynárenská? V roce 
2013 bylo dojednáno s firmou Montel Rožnov p. R. a Energoaqua a.s., že pozemky městu postoupí. 
Ing. Holiš –, zde máme problémy s technickým provedením akce. Dochází k neshodám na technickém 
řešení. Nabízí p. Vychodilovi, jako předsedovi KV, účast při jednání se zástupci dotčených  firem. 
Bc. Blinková – proti rozpočtovým opatřením  má opozice pragmatické důvody. 
Ing. Kučera Jan – nesouhlasí s tím,  že úvěr je nevýhodný. Máme výhodný úvěr a naopak nevýhodné je 
jeho předčasné splacení, zvlášť pokud plánujeme  velké investiční akce.  
Mgr. Kosová – vyjadřuje se k opravám probíhajícím v městském parku, kde v současné době dochází 
k dokončení akcí připravených v roce 2017, které se týkají umístění dětského hřiště a opravy trafostanice 
včetně umístění WC. Zbylé finance jsme rozdělili na opravy chodníků a přípravu nového napojení 
elektriky, kterou již nemůžeme využívat ze Společenského domu.   
RNDr. Mikušek –co se týká úvěru, debata není politická, jde o matematiku. Cení si práce Ing. Hrnčárka 
ve věci získávání úvěru v minulosti, dosáhli jsme částečné fixace úroku. Pohyblivá je jen část úroků.  
Ing. Holiš – kvituje, že město přistoupilo k tomuto řešení, dnes ale  víme že úrokové sazby nového úvěru 
budou dražší. Proto je pro nás nyní výhodnější postupné splácení stávajícího úvěru. 
Bc. Blinková – pro budoucí zastupitele by bylo jistě lepší, kdybychom je zbavili  tíživé částky 19. mil. Kč. 
Ing. Matějka – souhlasí, že úvěry by se měly  splácet, pokud jsou finance. Ale v případě, že úvěr nyní 
splatíme, spíše zavážeme ruce budoucím zastupitelům, především, když zvažujeme velké investice. 
Preferuje investici. Úroky stoupají, ale umírněně, město to sleduje. Splátku můžeme v budoucnu udělat 
kdykoli. 
Ing. Holiš – poukazuje na vyjádření guvernéra ČSOB, že  úroky stoupat nebudou. 
p. Koryčanský – je pro snažit se dluhy splatit, mohou nastat horší léta. V případě, že budeme požadovat 
další půjčky je i pro banky lepší, že město nebude mít žádný závazek.  Nesouhlasí s tím, kdy  již na 
počátku roku 2018 schvalujme rozpočtová opatření. Kolik podobných přesunů financí  nás čeká do konce 
roku 2018? 
RNDr. Mikušek – je pro splátku starého úvěru a pořízení nového úvěru, pokud tento budeme potřebovat, 
pak až někdy v roce 2020. A v případě pohyblivé sazby to bude něco kolem 10 mil. Kč. Pokud úroky 
splatíme už nyní, uspoříme více.  
p. Koryčanský – navrhuje tyto finance  použít např. na opravy chodníků, mostů, apod.  
Ing. Holiš – všechny chodníky a komunikace  v havarijních stavech jsou do rozpočtu zařazeny- viz. 
seznam, který je zveřejněn.   
p. Vychodil – táže se, jak je to s mostem na Bučiskách a zda se krom plánovaných oprav chodníků a 
komunikací zveřejňují také plánované opravy mostů?  
Ing. Holiš – mosty v  seznamu nemáme – bere jako dobrý PODNĚT!  
 
Následuje 5 min. přestávka. 
 



 
 

Hlasování o PROTINÁVRHU : 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 s výjimkou 
položky č. 16 – navýšení kulturní rozpočtové rezervy. Zastupitelstvo města schvaluje použití části 
volných finančních prostředků ke splátce úvěru u ČSOB s pohyblivou úrokovou sazbou v termínu 
do 30.6.2018. 
  
Hlasování o PROTINÁVRHU RNDr. Mikuška: 

Pro:             6               Proti:                    12 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           1 

       
   Protinávrh nepřijat. 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm rozpočtová opatření schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2018 v rozsahu 21.442 tis. Kč na straně příjmů i výdajů  dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení  č. 2/XXIV: 

Pro:             12               Proti:                    3 Zdržel se:           4 Nehlasoval:           1 

   
   Usnesení přijato. 
 
 

6.2  Smlouva na poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní 
Paseky 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě ztrátová a dle 
vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je požadován samostatný příspěvek 
ve výši 460 000 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Financování této linky v jednotlivých letech bylo následující: 
 

Do roku 2013 v paušálu 

Rok 2014 138 000 Kč 

Rok 2015 (70 %) 322 000 Kč 

Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč 

Rok 2018 (100 %) 460 000 Kč 

 
Mimo tuto linku přispíváme do systému Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.65 mil Kč.  
Náklady na celý systém jsou součástí rozpočtu 2018. 
 
Finanční odbor upozorňuje, že problematika financování veřejné dopravy může v budoucnu zvýšit náklady města, 
pokud bude zavedeno zákonné opatření v oblasti slev pro seniory a studenty. V tomto okamžiku není ujasněno, 
zda tyto slevy bude financovat státní rozpočet v plné výši nebo s participací měst a obcí. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (74/2018/OF) 
P2 - příloha smlouvy – formulář finančního vypořádání 
 
 

Diskuse: 
Drápal – táže se,  jak je daleko zakázka na vysoutěžení hromadné dopravy ZLK? 
Ing. Holiš – dle informací, které má k dispozici je nejblíže  rok 2019. 



Bc. Blinková -  jde o každoroční téma. V lokalitě Dolních Pasek probíhá výrazná výstavba, přibývá nových obyvatel  
a dětí, je také dost seniorů. Linka je využívána  také ze strany klientů Domova Kamarád. Autobusová linka má zde 
nezastupitelné místo i když  částka, kterou město platí je  nemalá.  Z výše uvedených důvodů však apeluje na 
zastupitele, aby částku odsouhlasili.  
p. Koryčanský – provoz linky podpoří, dolnopasečané si dopravu zaslouží. Nyní vláda slíbila slevy pro seniory a 
děti, v budoucnu tak  budeme zřejmě doplácet ještě více. Navrhuje zvážit možnost zajištění malého mikrobusu, 
který by zajišťoval dopravu po městě např. z financí, které městská policie vybere za dopravní přestupky.  
Mgr. Kokinopulos – přimlouvá se také za schválení částky, linku využívá  dost školáků. 
Mgr. Kosová – doplňuje, že v rámci plánu udržitelné mobility se bude řešit také městská hromadná doprava. Cílem 
je najít a nastavit systém, jak dopravu ve městě rozumně  zefektivnit.  
p. Jelínek –kvitoval by  zvýšení  podílu jízd nízkopodlažním autobusem.  
Ing. Matějka – jde o vysokou částku, téma  řešil i v minulosti FV, ze všech navržených variant vyšel tento velký 
autobus paradoxně nejefektivněji.  
p. Koryčanský – městská hromadná doprava bude město vždy stát nemalé finance.  V dřívějšku byla místní 
doprava do více lokalit  a i z ekologického hlediska by do budoucna viděl rozumnější dopravu mikrobusem. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího 
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským 
krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320 jako příjemcem finančního 
příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle 
důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy 
je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.3  Návrh na prodej akcií EP Rožnov, a.s. a  EP Development RPR a.s 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm je od 1. 12. 1992 držitelem 800 ks akcií o nominální hodnotě 1.000 Kč společnosti 
EP Rožnov a.s., IČ: 45193631, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (dříve 
ELEKTROPROJEKTA Rožnov, akciová společnost). Nabytí akcií proběhlo v rámci privatizace státního podniku 
předáním akcií od Fondu národního majetku. 
 
Ke dni 1. 1. 2017 došlo na základě schváleného projektu k odštěpení části jmění EP Rožnov a.s. do nové 
společnosti EP Development RPR a.s., IČ 06242685, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Touto změnou se město stalo také vlastníkem 800 ks akcií o nominální hodnotě 50 Kč nově vzniklé společnosti. 
Hromadnou akcii (na 40 000 Kč) město obdrželo 4. 10. 2017.  
 
Tyto akcie městu historicky nepřinášení žádný finanční přínos (absence výplaty dividend), hlasovací práva jsou 
minoritní a nelze ani vzhledem k charakteru zakázek společnosti sjednat pro město výhodné obchodní smlouvy 
(projektová činnost). Společnost sice vykazuje zajímavý hospodářský výsledek, ale v rámci hlasování na valné 
hromadě nikdy nedošlo k výplatě zisku formou dividendy. Lze předpokládat, že díky akcionářské struktuře toto 
bude i trendem v dalších letech.  
 
Z výše uvedeného tedy finanční odbor vyhodnocuje, že další držení těchto akcií v majetku města je zbytné a 
doporučuje jejich prodej nejvyšší nabídce. Město může sice prodat akcie za cenu znaleckého posudku přímému 
zájemci, nicméně díky absenci kótování těchto akcií na burze neznáme jejich skutečnou tržní hodnotu, která se 
může od znaleckého posudku lišit. Proto doporučujeme uspořádat elektronickou dražbu. Předpokládané náklady 
na elektronickou dražbu jsou cca 30 000 Kč a lze uvažovat o rozdělení těchto nákladů mezi ostatní akcionáře 



(Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Valašské Meziříčí). Souběžným prodejem akcií všech 3 měst může dojít 
ke zvýšení atraktivnosti balíků akcií a tedy i ceny. Nelze však vyloučit možnost absence zájmu při vyvolávací ceně 
dle znaleckého posudku.  V takovém případě by se muselo v druhém kole uvažovat o snížení vyvolávací ceny. 
Posudek stanovuje tyto ceny : 
 
 

Akciová společnost Cena akcií celkem dle znal. posudku 

EP Rožnov a.s. 2 534 000 Kč 

EP Development RPR a.s. 362 000 Kč 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - znalecky posudek č. 52/4-2018 
 

Diskuse: 
Holiš  – účastnil se tří valných hromad, vyplacení dividend nebylo a nebude. Měli jsme k dispozici 
znalecký posudek za velmi přijatelnou cenu, kde je zmíněný i postup prodeje. Dnes přihlásíme akcie za 
cenu, která byla ve znaleckém posudku stanovena. Prodejní cena akcií je nyní pro město zajímavá. 
Matějka –FV jednal o návrhu a jednomyslně tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XXIV.  
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. 

 
 Hlasování o usnesení č. 4/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 



7.1  Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 4934 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p.č. 1553/1 ve vlastnictví pana Z.B. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Ve veřejném zájmu města Rožnov pod Radhoštěm je vybudování chodníku podél silnice III/4867 v katastrálním 
území Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice. Dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO 
PĚŠÍ – ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – TYLOVICE – ÚSEK 1“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, 
spol. s.r.o. bude tato stavba chodníku zasahovat mj. i na část pozemku ve vlastnictví Zdeňka Bělunka.  
 
Dne 29.10.2008 uzavřel pan Z.B. s městem Rožnov p.R. „Smlouvu o budoucí smlouvě směnné“ č. 
179/2008/OSM/SOB, kde se v Čl. II. odst. 3. textu návrhu budoucí „Směnné smlouvy“ mimo jiné smluvní strany 
dohodly, že považují své nemovitosti za věci stejné hodnoty. Původní vyhlášený záměr města zveřejněný dne 
19.9.2008 pod č. 885/08/a na směnu výše v usnesení uvedených částí pozemků p.č. 1553/1 a 4934 byl však 
vyhlášen na směnu části pozemku p.č. 1553/1 ve vlastnictví pana Z.B. o výměře 50 m2 za část městského pozemku 
p.č. 4934 o výměře 70 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude určena geometrickým plánem po dokončení 
stavby chodníku.  
V návaznosti na komplikovaná jednání s občany, v jejichž vlastnictví jsou části pozemků dotčených budoucí 
stavbou chodníku, byly části směňovaných pozemků odměřeny již před stavbou chodníku.   
Geometrickým plánem č. 6316-7191/2018, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793 dne 
14.2.2018 a potvrzeným katastrálním úřadem pod č. PGP-186/2018-836 dne 16.2.2018 byl z pozemku p.č. 1553/1 
ve vlastnictví pana Z.B. oddělen pozemek nově označený jako p.č. 1553/4 o výměře 5 m2, a z pozemku p.č. 4934 
ve vlastnictví města Rožnov p.R. oddělen pozemek nově označený jako p.č. 4934/2 o výměře 125 m2, vše obci a 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Obvyklá cena nově vzniklého pozemku p.č. 4934/2 v majetku města byla stanovena znaleckým posudkem č. 4316-
152/2018 vyhotoveným Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, IČO: 73296686, znalcem v oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí ve výši 52.500 Kč, což představuje 420 Kč/m2. Rozdíl v hodnotě směňovaných 
pozemků ve výši 50.400 Kč doplatí pan Z.B. na účet města do 30 dnů po podpisu směnné smlouvy. 
 
Záměr na směnu pozemků, jenž je předmětem směnné smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 1707/104 ze dne 23.3.2018 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm 
od 27.3.2018 do 12.4.2018, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění záměru na prodej 
pozemku nebyla vznesena žádná připomínka či podnět k prodeji pozemku.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve znění Směnné smlouvy č. 
088/2018/OSM uvedené v příloze č. 1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Směnná smlouva č 88/2018/OSM 
P2 - Znalecký posudek č. 4316-152/2018 
P3 - GP č. 6316-7191/2018 
P4 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 179/2008/OSM/SOB 
P5 - Záměr města Rožnov p.R. ze dne 19.9.2008 

 
 
Diskuse: 
Holiš  – dodává, že proběhnou další jednání, chybí už jen 2 podpisy abychom mohli předložit na dalším 
zasedání zastupitelstva smlouvu. 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 4934 
oddělenou a nově označenou geometrickým plánem č. 6316-7191/2018, jako p. č. 4934/2 o výměře 
125 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 1553/1 oddělenou a 



nově označenou geometrickým plánem č. 6316-7191/2018 jako p. č. 1553/4 o výměře 5 m2 ve 
vlastnictví pana Z.B., Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s dohodnutým 
doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 50.400 Kč dle důvodové 
zprávy a uzavření směnné smlouvy č. 88/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a pane 
Z.B.ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

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

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.GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem, IČ: 27295567. V souvislosti s akcí „REKO MS Rožnov 
p. Radhoštěm – Bezručova, číslo stavby 52839“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene k městskému pozemku p. č. 1323/3 a p.č. 1324/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Plynárenské zařízení bylo umístěno v a na pozemcích p.č. 1323/3 a p.č.1324/4 a celková výměra věcného břemene 
je 6 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6249-262/2017, který je k dispozici na odboru správy majetku. Úhrada 
za zřízení věcného břemene činí 1 815 Kč včetně DPH. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 100/2018/OSM 
 
 

Hlasování o usnesení č. 6/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 100/2018/ 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 GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněným ze služebnosti 
inženýrské sítě. Předmětem smlouvy je umístění plynárenského zařízení v a na pozemku  p. č. 
1323/3 a p. č. 1324/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6249-
262/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.3  Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č.1747/2 v  k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce 
a.s.    

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 



Město Rožnov pod Radhoštěm a společnost ČEZ Distribuce a.s. podepsaly dne 3. 8. 2015 smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě č. 142/2015/OSM (dále jen „budoucí kupní smlouva“), ve které se město Rožnov pod Radhoštěm 
zavázalo společnosti ČEZ Distribuce a.s. prodat část pozemku p.č. 1747/2, na kterém bude vybudována kiosková 
polozapuštěná trafostanice VN/NN-22/04Kv. 
Společnost ČEZ Distribuce a.s. vybudovala v souladu s budoucí kupní smlouvou kioskovou trafostanici. Po jejím 
zkolaudování zaslala společnost ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím zmocněnce společnosti ENPRO Energo s.r.o. 
výzvu k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 1747/2 nově oddělenou a nově označenou jako p.č. 
st. 5137 o výměře 6m2 dle geometrického plánu č. 6279-147a/2017 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Platnost budoucí kupní smlouvy vypršela dne 3.8.2017. Město Rožnov pod Radhoštěm má nárok po ukončení 
platnosti smlouvy požadovat odstranění stavby. Vybudovaní trafostanice, ale umožní dle vyjádření společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. zabezpečení dostatečného příkonu pro odběratele bydlící na ulicích Karlova, Lipová, Horní Kouty a 
Radhošťská po opuštění soukromé trafostanice umístěné v Campingu Rožnov. S vlastníkem soukromé trafostanice 
se nepodařilo společnosti ČEZ Distribuce a.s. uzavřít novou nájemní smlouvu. Kolaudační souhlas s užíváním 
stavby pro kioskovou polozapuštěnou trafostanici byl vydán dne 27.10.2017.  
Vzhledem k těmto skutečnostem odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej 
pozemku p.č. st. 5137 o výměře 6m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
vlastníka trafostanice, která je na tomto pozemku vybudována. 
 
Prodej pozemku bude realizován za cenu 3.150,- Kč včetně DPH dle znaleckého posudku vypracovaného Ivo 
Pupíkem pod číslem 023-2018, který na své náklady vyhotovila společnost ČEZ Distribuce a.s. v souladu s 
podmínkami budoucí kupní smlouvy. Znalecký posudek je k dispozici na odboru správy majetku.  
Záměr na prodej části pozemku p. č. 1747/2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o výměře 6 m2 oddělenou 
a nově označenou jako p.č.st. 5137 dle geometrického plánu č. 6279-147a/2017 ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 byl schválen radou města dne 
16.02.2018 pod č. 1655/102 a zveřejněn na úřední desce v době od 26.02.2018 do 14.03.2018. V době zveřejnění 
nebyly podány písemné nabídky ani vyjádření. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 102/2018/OSM 

 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 7/XXIV.   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 1747/2, 
oddělenou a nově označenou jako p.č. st. 5137 o výměře 6 m2, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu v místě a čase obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 3.150 Kč dle důvodové zprávy a uzavření 
kupní smlouvy č. 102/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 
jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součásti 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 



7.4  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 
3025/17 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - vodojem – Horní Paseky   

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje realizaci akce „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov 
pod Radhoštěm“ dle projektové dokumentace zpracované společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 
00 Ostrava, IČO : 00577758 (dále jen „stavba vodovodu Horní Paseky“). Jedná se o významný projekt, kterým 
chce město Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit v lokalitě Horní Paseky dodávku pitné vody pro občany.  
V rámci této stavby má být na části pozemku p.č. 3025/17 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (cca 212m2) ve vlastnictví 
pana M.K.  umístěn vodojem ( viz.situační snímek).  
Pro realizaci záměru musí město Rožnov pod Radhoštěm vykoupit dotčenou část pozemku p.č. 3025/17. Výkup 
pozemku bude realizován po rozhodnutí nebo opatření u příslušného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro potřeby 
vydání příslušného správního aktu ve věci umístění stavby – zejm. územního souhlasu či územního rozhodnutí na 
stavbu vodovodu Horní Paseky za dohodnutou kupní cenu 600 Kč/m2. 
Vybudování stavby vodovodu Horní Paseky je ve veřejném zájmu. Kupní cena byla dohodnuta vedením města po 
složitých jednáních, kdy pan M.K.  na 4 společném jednání akceptoval cenu 600 Kč/m2. Z tohoto důvodu je cena 
stanovena odchylně od znaleckého posudku evidenční číslo 349-15/17 zpracovaného Ing. Markem Netoličkou, 
Králova 1060, 757 01 Valašské Meziříčí, který je přílohou tohoto podání.   
Předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 336/2017/OSM umožní městu Rožnov pod Radhoštěm jako 
budoucímu kupujícímu požádat o vydání rozhodnutí nebo opatření u příslušného stavebního úřadu ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
pro potřeby vydání příslušného správního aktu ve věci umístění stavby – zejm. územního souhlasu či územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodu Horní Paseky. 
Dalšími účastníky smlouvy jsou paní Z.J., trvale bytem Ostrava – Zábřeh, pan R.R.  , trvale bytem Ostrava – 
Hrabůvka, akademickým malíř O.N. , trvale bytem Brno a  paní H.P., trvale bytem  Staré Město, 110 00  Praha 1  
a to z toho důvodu, že  pozemek p.č. 3025/17 je zatížen věcným břemenem chůze, jízdy a průhonu dobytka ve 
prospěch pozemku p.č. st. 945, p.č. st. 1078, p.č. 3025/9, p.č. st. 974 a p.č. 3025/11 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
které jsou ve vlastnictví výše uvedených účastníků smlouvy. 
Navrhovaná smlouva tedy obsahuje dohodu mezi panem O.N. paní H.P. paní Z. J., panem R.R. jako oprávněnými 
z věcného břemene chůze, jízdy a průhonu dobytka ve prospěch pozemků p.č. st. 945, p.č. st. 1078, p.č. 3025/9, 
p.č. st. 974 a p.č. 3025/11 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a prodávajícím  panem M.K. . jako povinným z věcného 
břemene, že uvedené věcné břemeno zapsané k celému pozemku p.č. 3025/17 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
bude na základě oddělovacího geometrického plánu k části tohoto pozemku tvořící předmět koupě bezúplatně 
zrušeno. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o smlouvě budoucí kupní 336/2017/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 349-15/17 z 22.11.2017 

 
 
Diskuse: 
Holiš  – jednání trvala déle, s příjezdovou komunikací byly problémy, avizujeme, že chceme kupovat oba 
pozemky a komunikaci prozatím neuvažujeme vykoupit, ale zatížit věcným břemenem. I majitelé slevili 
ze svých požadavků za což jim děkuje. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní č. 336/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem 
M.K. , trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a dalšími účastníky 
smlouvy paní Z.J., trvale bytem Ostrava – Zábřeh, pan R.R.  , trvale bytem Ostrava – Hrabůvka, 
akademickým malíř O.N. , trvale bytem Brno a  paní H.P., trvale bytem  Staré Město, 110 00  Praha 



1 na prodej části pozemku p.č. 3025/17 o výměře cca 212 m2, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro 
budoucí stavbu vodojemu (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

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: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje realizaci akce „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov 
pod Radhoštěm“ dle projektové dokumentace zpracované společností KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 
00 Ostrava, IČ : 00577758 ( dále jen „stavba vodovodu Horní Paseky“). Jedná se o významný projekt, kterým chce 
město Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit v lokalitě Horní Paseky dodávku pitné vody pro občany.  
V rámci stavby vodovodu Horní Paseky má být na části pozemku p.č. 3025/14 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (cca 
617m2) ve společném jmění manželů Š. umístěn vodojem ( viz.situační snímek).  
Pro realizaci záměru musí město Rožnov pod Radhoštěm vykoupit dotčenou část pozemku p.č. 3025/14. Výkup 
pozemku bude realizován po vydání rozhodnutí nebo opatření u příslušného stavebního úřadu ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro 
potřeby vydání příslušného správního aktu ve věci umístění stavby – zejm. územního souhlasu či územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodu Horní Paseky, za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2. 
Vybudování stavby vodovodu Horní Paseky je ve veřejném zájmu. Kupní cena ve výši 150 Kč/m2 byla dohodnuta 
vedením města a to s ohledem na to, že v připravované smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě pro umístění inženýrských sítí, které budou vybudovány v rámci stavby vodovodního 
řadu Horní Paseky, do pozemků manželů Š., v délce 745 m bude věcné břemeno služebnosti zpoplatněno.  
Z těchto důvodů je cena stanovena odchylně od znaleckého posudku evidenční číslo 349-15/17 zpracovaného Ing. 
Markem Netoličkou, Králova 1060, 757 01 Valašské Meziříčí, který je přílohou tohoto podání.   
Dne 5.3.2018 bylo mimo jiné i k pozemku p.č. 3025/14 zapsáno na list vlastnictví č.117 pro k.ú. Rožnov p.R 
vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorským úřadem Karlovy Vary. Dle sdělení manželů Š. 
byl dluh již uhrazen a v současné době probíhají kroky k ukončení exekučního řízení a výmazu exekuce.  
 
Z důvodu zahájení exekuce viz výše je smlouva předložena ve variantním řešení.  
 
Pokud do dne zasedání zastupitelstva města, tedy do dne 24. 4. 2018, nedojde k výmazu exekučního řízení, bude 
schvalována smlouva uvedená ve variantě A.   
Pokud do dne zasedání zastupitelstva města, tedy do dne 24. 4. 2018, dojde k výmazu exekučního řízení, bude 
schvalována smlouva uvedená ve variantě B.   
 
1.Varianta A – s exekucí – Článek II odst. 7 prohlášení prodávajících je v poslední odrážce v tomto znění:   
- v den podpisu této smlouvy na předmětu koupě nevázne věcné břemeno, zástavní právo, omezení 
převodu či zatížení nemovité věci, smluvní nebo zákonné předkupní právo, nájemní či pachtovní právo, výprosa, 
výpůjčka nebo jiné obdobné právní povinnosti, ani nehrozí, že bude předmět koupě z důvodu na straně 
prodávajících takovými právy v budoucnosti zatížen; 
a to s výjimkou zahájené exekuce, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 v části C – omezení 
vlastnického práva. Budoucí prodávající prohlašují, že dluh, pro nějž byla exekuce zahájena, byl uhrazen a jsou 
činěny kroky vedoucí k zastavení této exekuce. Smluvní strany jsou ve shodě, že zahájená exekuce nebrání 
uzavření této smlouvy o budoucí smlouvě, neboť se jí účel exekuce nemaří.  
 
2. Varianta B  - bez exekuce - Článek II odst. 7 prohlášení prodávajících je v poslední odrážce v tomto znění: 



- v den podpisu této smlouvy na předmětu koupě nevázne věcné břemeno, zástavní právo, omezení 
převodu či zatížení nemovité věci, smluvní nebo zákonné předkupní právo, nájemní či pachtovní právo, výprosa, 
výpůjčka nebo jiné obdobné právní povinnosti, ani nehrozí, že bude předmět koupě z důvodu na straně 
prodávajících takovými právy v budoucnosti zatížen; 
Ostatní ustanovení smlouvy č. 335/2017/OSM jsou totožná v obou variantách. 
Stanovisko právního odboru MěÚ RpR: 
Ze stávající judikatury lze dovodit, že uzavření smlouvy o budoucí smlouvě není v rozporu s generálním inhibitoriem 
(to znamená, že povinnému je pod sankcí relativní neplatnosti učiněných úkonů zakázáno nakládat s veškerým 
svým majetkem), protože ji ještě nelze považovat za „nakládání s majetkem“ a nemaří účel exekuce. Smlouvu o 
smlouvě budoucí tak lze považovat za platnou. Nicméně stále je tato smlouva o budoucí smlouvě uzavírána s 
rizikem, že pokud nedojde k zastavení exekuce, aniž by jí byl pozemek p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
postižen, pak může být zmařeno uzavření budoucí (realizační) kupní smlouvy.  
    
Smlouva budoucí kupní č. 335/2017/OSM – je navržena ve spolupráci s právním odborem MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm tak, že ze strany budoucího kupujícího tedy města Rožnov pod Radhoštěm bude konečná smlouva 
kupní podepsána jen v případě pokud na vykupované části pozemku p.č.3025/14 nebudou váznout zástavní práva, 
omezení převodu či zatížení nemovité věci, smluvní nebo zákonné předkupní právo, nájemní či pachtovní právo, 
výprosa, výpůjčka nebo jiné obdobné právní povinnosti, ani nehrozí, že bude předmět koupě z důvodu na straně 
manželů Ševčíkových takovými právy v budoucnosti zatížen.  
Předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 335/2017/OSM umožní městu Rožnov pod Radhoštěm jako 
budoucímu kupujícímu požádat o rozhodnutí nebo opatření u příslušného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro potřeby 
vydání příslušného správního aktu ve věci umístění stavby – zejm. územního souhlasu či územního rozhodnutí na 
stavbu vodovodu Horní Paseky 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o smlouvě budoucí kupní 335/2017/OSM – varianta A 
P2 - smlouva o smlouvě budoucí kupní 335/2017/OSM – varianta B 
P3 - znalecký posudek č. 349-15/17 z 22.11.2017 

 
 

Hlasování o usnesení č. 9/XXIV.  
 
Návrh usnesení pro smlouvu uvedenou ve variantě B: (bez exekuce) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 
335/2017/OSM ve variantě B důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
budoucím kupujícím a manžely Š. oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími 
prodávajícími na výkup části pozemku p.č. 3025/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře cca 
617m2 pro budoucí stavbu vodojemu (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po 
splnění podmínky výmazu zahájení exekuce na 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. 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 



7.6  Informace o výkupu pozemku p.č. 1040/89 a p.č. 1040/134 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm dne 27.02.2018 svým usnesením č. 5/XXIII. schválilo výkup pozemku 
p.č.1040/89 a části pozemku p.č. 1040/8 oddělenou a nově označenou jako p.č. 1040/134 na ulici 1 máje v Rožnově 
pod Radhoštěm to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Na pozemku p.č. 1040/89 se nachází část místní komunikace pasportní číslo 376c včetně přiléhajícího chodníku a 
na části pozemku p.č. 1040/8 oddělenou a nově označenou jako p.č. 1040/134 dlegeometrického plánu č.6259-
7093/2017 se nachází zpevněná plocha sloužící jako chodník,  to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Pozemky pod tělesem komunikace, chodníku a veřejné zeleně jsou ve spoluvlastnictví soukromých osob a to: 
Pana M.B.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Paní B.N.E, Spolková republika Německo 
Paní J.B. Horní Bečva  
Paní M.C., Olomouc  
Pana P.Č., Hovězí  
Pana F.D., Rožnov pod Radhoštěm  
Paní Z.H.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Paní J.H.,  Hutisko – Solanec  
Pana B.H.,  Vidče   
Manželů K., Rožnov pod Radhoštěm           
Paní L.K.,  Zubří  
Paní L.L.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Pana J.M., Rožnov pod Radhoštěm  
Pana M.H.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Pana P.M., Rožnov pod Radhoštěm  
Pana P.P.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Paní I.P., Rožnov pod Radhoštěm  
Paní M.P.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Pana P.P.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Paní V.R.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Pana M.R:, Rožnov pod Radhoštěm 
Paní I.S.,  Zubří  
Paní M.S.,  Rožnov pod Radhoštěm  
Paní L.S.,  Nový Jičín   
Paní V.V., Rožnov pod Radhoštěm  
Paní E.Z., Rožnov pod Radhoštěm  
Dne 14.03.2018 proběhla domovní schůze výše uvedených spoluvlastníků v bytových domech čp.845, čp. 846, čp. 
847 a čp.848 na ulici 1. máje, která byla svolána za účelem podpisu kupní smlouvy 
č. 51/2018/OSM na výkup pozemku p.č. 1040/89  a p.č. 1040/134.     
Této schůze se účastnilo 25 z 27 spoluvlastníků. Z jednání na svolané schůzce vyplynulo, že pan P.M. jako podílový 
spoluvlastník pozemků p.č. 1040/8 a p.č. 1040/134  nesouhlasí s prodejem a bude uplatňovat své předkupní právo, 
pokud by některý ze spoluvlastníků svůj podíl na pozemcích chtěl prodat.   
Výkupu pozemku p.č. 1040/134 musí předcházet podání žádosti o oddělení pozemku p.č.1040/8 dle geometrického 
plánu č.6259-7093/2017. Tuto žádost musí podat a podepsat všichni podíloví spoluvlastníci. Pozemek tedy nelze 
bez 100% souhlasu oddělit.  
Odbor správy majetku informuje zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm, že z tohoto důvodu nelze usnesení 
č. 5/XXIII ze dne 27.02.2018 naplnit.    
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
Koryčanský  – pozemek město udržuje a není náš. Pokud si občan  pozemek chce odkoupit – ano, ale 
potom ať provádí údržbu na vlastní náklady.  



 
 

Bez návrhu usnesení 
 
 7.7  Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury v k.ú. 

Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů (vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, 
Ul. Láň) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Důvodová zpráva: 
Stavebníci manželé K.,  oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm vybudovali z důvodu rozšíření vodovodního řadu 
v lokalitě Láň „U Hřbitova“ pro možnost výstavby svého a dalších rodinných domů (dále též „RD“), umístěných na 
pozemcích p. č. 830/1 (1 rodinný dům), p. č. 830/24 (1 rodinný dům), p. č. 830/22 (1 rodinný dům), p. č. 830/19 (1 
rodinný dům) stavbu nové veřejné technické infrastruktury na a v pozemku p.č. 826/1 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, vodovodního řadu DN 90 v délce 174,50 m. 
Podkladem pro vybudování stavby veřejné technické infrastruktury bylo: 
- stavební povolení sp.zn.  MěÚ/OŽP/24743/2016/VH/Šu-231/2 ze dne 16. 8. 2016, které nabylo právní moci  
  dne 17. 9. 2016 
Výše uvedení stavebníci jsou dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „vodovod na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň“, 
  sp. zn. MěÚ/OŽP/30818/2017/VH/Šu-231/2 ze dne 5. 10. 2017 
  výlučnými spoluvlastníky stavby veřejné technické infrastruktury: 

vodovodního řadu z PE 100 SDR DN 90 v délce 174,5 m včetně 2 ks podzemních hydrantů na a v pozemku p.č. 
826/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „veřejná infrastruktura“). 

Předpokládané celkové rozpočtované náklady na stavbu byly 378.127 Kč včetně DPH.  

Předmětem výkupu je na základě Plánovací smlouvy ke stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň 
– pan M.K.“ č. sml. 56/2016/OSM ze dne 29. 2. 2016 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné 
infrastruktury z 22. 11. 2017 výše uvedená stavba vodovodní řadu, kterou vybudovali výše uvedení stavebníci na 
své náklady.  
 
Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedenou stavbu 378.127,00 Kč vč. DPH. 
Znaleckým posudkem č. 036-2018 z 22. 3. 2018 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí 
stanovena obvyklá cena pro vykupovanou stavbu ve výši 380.000 Kč vč. DPH.  
Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených 
Zastupitelstvem města Rožnova p.R. dne 20. 6. 2017 usnesením č. 6/XIX ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší  
stavebníkům vyplacení 50% z výsledné nejnižší ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě individuálními 
stavebníky, což v tomto případě při splnění podmínek dle bodu 5.2 bod a) a b) Pravidel činí 189.064 Kč vč. DPH. 
Dle bodu 5.3 Pravidel lze částku za odkup veřejné infrastruktury nepřesahující 200.000 Kč vyplatit jednorázově. 
Na základě žádosti stavebníka ze dne 10. 4. 2018 navrhuje odbor správy majetku částku za odkup vodovodního 
řadu vyplatit jednorázově do 30. 6. 2018.  
 
- výpočet kupní ceny 
 

 
Fakturovaná částka 
(s DPH) 

Znalecký posudek (cena 
obvyklá s DPH) 

Vodovodní řad       378.127,00 Kč           380.000 Kč     

 

50% z 378.127,00 Kč …………….  189.063,50 Kč……..  189.064 Kč (po zaokrouhlení na celé koruny) 
 
Jednorázová výplata do 30. 6. 2018 ……………….. 189.064 Kč 
 
Rada města na svém 105 zasedání dne 16. 4. 2018 projednala nabytí stavby veřejné technické infrastruktury a 
přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení veřejné technické infrastruktury-vodovodu, 
včetně uzavření příslušné smlouvy. Návrh na odkup veřejné technické infrastruktury byl stanoven na 50% 



z celkových nákladů dle platných Pravidel. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání 
návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o koupi staveb č. 125/2018/OSM 
P2 - Plánovací smlouva č. 56/2016/OSM z 29. 2. 2016 
P3 - Znalecký posudek č.036-2018 z 22. 3. 2018 
P4 - Kolaudační souhlas z 5. 10. 2017 – vodovod 
P5 – Faktura z 8. 8. 2017 a položkový rozpočet 

 
Příchod Ing. Jaroslava Kučery  v 16:37 hod. 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 10/XXIV.  
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby veřejné technické 
infrastruktury, vodovodního řadu v délce 174,50 m uloženého v městském pozemku p.č. 826/1 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města, od stavebníků manželů K., oba trvalý pobyt 
Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 189.064 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 
125/2018/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky manžely K.  Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

8.1  Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková, 
Důvodová zpráva: 
Starosta města obdržel dne 12. 10. 2017 dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně, ve kterém předseda 
okresního soudu žádá, aby Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo na období let 2018 až 
2022 přísedící Okresního soudu ve Vsetíně. Předseda okresního soudu žádá alespoň o 2 přísedící. 
 
Dne 27. 2. 2018 navrhlo zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm do funkce přísedících Okresního soudu ve 
Vsetíně celkem 8 níže uvedených kandidátů.:   
 

  příjmení  jméno  
datum 
nar. 

adresa trvalého 
pobytu  

Navržen 
usnesením č. 

negativní 
lustrační 
osvědčení   

výpis 
z rejstříku 
trestů bez 
záznamu  

1.  
Mgr. 
Fojtášková  Helena  Rožnov p. R 15/XXIII doloženo doložen 

2.  Horut Miroslav  Rožnov p. R.  16/XXIII 
nebylo 
požadováno doložen 

3.  Chovanec  Jan   Rožnov p. R.  17/XXIII nedoloženo nedoložen 

4.  
Kroupová 
Špinarová Blanka  Rožnov p. R. 18/XXIII 

nebylo 
požadováno doložen 



5.  Mikešková Hana  Rožnov p. R.  19/XXIII doloženo doložen 

6.  Mitáš František  Rožnov p. R.  20/XXIII doloženo doložen 

7.  Plucnarová Silvie  Rožnov p. R.  21/XXIII 
nebylo 
požadováno doložen 

8.  
Bc.        
Vrána Pavel  Rožnov p. R.  22/XXIII 

nebylo 
požadováno  doložen 

 
 
Pan Jan Chovanec se ze zdravotních důvodů své kandidatury vzdal.  
 
 
Prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, které všichni kandidáti podepsali, a životopisy kandidátů byly 
zastupitelům předloženy již v rámci projednávání návrhu kandidátů dne 27. 2. 2018. 
 
Zastupitelé města dále měli možnost se s kandidáty na přísedící okresního soudu osobně setkat na schůzce dne 
20. 4. 2018. 
 
Seznam navržených kandidátů byl dne 6. 3. 2018 v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
v platném znění (dále jen „zákon o soudech a  soudcích“) zaslán k vyjádření předsedovi Okresního soudu ve 
Vsetíně. Předseda okresního soudu vyjádřil souhlas se všemi navrženými kandidáty (viz příloha důvodové zprávy).  
 
Současně byli navržení kandidáti vyzváni, aby  

a) za účelem prokázání své bezúhonnosti předložili aktuální výpis z rejstříku trestů bez záznamu a  
b) za účelem prokázání splnění předpokladů pro výkon funkce přísedícího dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., 

lustračního zákona, negativní lustrační osvědčení (týkalo se pouze kandidátů, u nichž to požaduje zákon).  
 
Všichni navržení kandidáti požadované dokumenty, tedy aktuální výpisy z rejstříku trestů bez záznamu a negativní 
lustrační osvědčení, řádně předložili.  
 
Navržení kandidáti tak podepsáním prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, předložením výpisu z rejstříku 
trestů bez záznamu a předložením negativního lustračního osvědčení doložili, že splňují podmínky stanovené 
zákonem pro výkon funkce přísedícího u okresního soudu.  
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedících Okresního 
soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm na funkční období 2018 až 2022 všechny výše uvedené a 
řádně navržené kandidáty.   

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně 

 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský  – mrzí jej, že se kandidáti neúčastnili tohoto zasedání zastupitelstva a nepředstavili se 
zde.   
Ing. Holiš – kandidáti byli pozváni na neformální setkání, aby se mohli zastupitelům představit i  ti, kteří 
nechtěli vystoupit na kamery a veřejně. Všichni zastupitelé byli přizváni, kdo chtěl, mohl se zúčastnit. 
V dřívějšku žádná představení kandidátů na přísedící u soudu neprobíhala. 
p. Koryčanský – občané se za to, že zastupují město stydět nemusí, jde o pochybení.  
p. Jelínek  – v předchozím období tato možnost představení kandidátů nebyla, chápe, že ne všichni se 
chtějí prezentovat před médii. 



RNDr. Lukáš – byl přítomen na pátečním setkání a  je přesvědčen, že někteří z těchto lidí by na tomto 
oficiálním zasedání nebyli tak otevřeni. Zastupitelstvo na svém minulém zasedání  navržené kandidáty 
schválilo.  
Mgr. Kopecký – chtěli jsme se s kandidáty potkat, to bylo umožněno. Do budoucna bychom se takto 
mohli potkat např. s kandidáty na členy výborů při zastupitelstvu.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 11/XXIV.  
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí do funkce přísedících Okresního soudu ve 
Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2018 až 2022 kandidáty uvedené v 
důvodové zprávě, kterými jsou Mgr. Helena Fojtášková, Miroslav Horut, Blanka Kroupová 
Špinarová, Hana Mikešková, František Mitáš, Silvie Plucnarová a Bc. Pavel Vrána. 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.2  Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková, 
Důvodová zpráva: 
Smlouvou o zřízení nadačního fondu ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, uzavřenou dne 13. 9. 1999 (viz příloha č. 1) byl zřízen „Nadační 
fond pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu“ (dále jen „nadační fond“).  Zřizovateli Nadačního fondu jsou 
Hockey club Rožnov pod Radhoštěm z. s., IČO: 48773026, Město Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Josef Bukovjan. 
Statutárním orgánem nadace je tříčlenná správní rada, přičemž funkční období členů správní rady je tříleté. Ke dni 
19. 12. 2017 však došlo k výmazu členů správní rady a revizora nadačního fondu rejstříkovým soudem z důvodu 
uplynutí funkčního období. Nadační fond tak v současné době nemá statutární orgán, který by za něj jednal.  
Nadační fond byl zřízen za účelem rekonstrukce a modernizace zimního stadionu, avšak vzhledem ke skutečnosti, 
že dlouhodobě nevyvíjí žádnou činnost a neslouží tedy ani účelu, pro který byl zřízen, navrhujeme nadační fond 
zrušit. Ostatní zřizovatelé - HC Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Bukovjan se zrušením nadačního fondu souhlasí 
(viz přílohy č. 2 a 3).  
Dle § 401 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplní-li nadační fond účel, ke kterému byl zřízen, 
soud jej zruší na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a nařídí jeho likvidaci. Za osobu s právním 
zájmem na zrušení nadačního fondu, lze bezesporu považovat jeho zřizovatele. 
Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích rozhoduje o založení či rušení právnických osob zastupitelstvo města. V 
případě že zastupitelstvo schválí zrušení nadačního fondu, bude Krajskému soudu v Ostravě podán návrh na jeho 
zrušení v souladu s výše citovaným ustanovením § 401 odst. 2 občanského zákoníku. 
V souvislosti s nadačním fondem obdrželo město Rožnov pod Radhoštěm dne 12. 2. 2018 usnesení Krajského 
soudu v Ostravě, kterým je zahajováno řízení o jmenování členů správní rady nadačního fondu, a to z důvodu, 
jejich výmazu. Současně byl z uvedených důvodu ustanoven nadačnímu fondu procesní opatrovník – JUDr. Petr 
Hampel, Ph.D., advokát se sídlem Nivnická 388/12, Ostrava-Mariánské Hory. 
Dne 27. 3. 2018 bylo městu Rožnov pod Radhoštěm zasláno další usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým 
řízení o jmenování členů správní rady nadačního fondu zastavuje. Důvodem pro zastavení řízení je skutečnost, že 
není možné z moci úřední zahájit řízení o jmenování členů správní rady, tak jak Krajský soud v Ostravě učinil svým 
předchozím usnesením, neboť občanský zákoník ohledně nadačního fondu tuto možnost výslovně neuvádí a není 
možné využít za pomocí analogie právní úpravu týkající se jiné formy právnické osoby – nadací. Soud také tímto 
usnesením přiznal procesnímu opatrovníkovi – JUDr. Petru Hampelovi náhradu nákladů zastoupení a to ve výši 2 
780 Kč. Tuto částku opatrovníkovi uhradí stát (Krajský soud v Ostravě), avšak předmětným usnesením je současně 
deklarována povinnost nadačního fondu tuto částku státu nahradit do tří dnů od právní moci usnesení.  Lze 
předpokládat, že úhrada této částky bude řešena v rámci řízení o likvidaci nadačního fondu 
 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Smlouva o zřízení nadačního fondu 
P2 – Souhlas se zrušením nadačního fondu – HC Rožnov p. R.  
P3 – Souhlas se zrušením nadačního fondu – Ing. Josef Bukovjan 

 
 
Diskuse: 
RNDr. Lukáš – během minulých 20. let si existence tohoto fondu nikdo nevšiml. 
Ing. Holiš – na fond nebyla za město poslána žádná částka, nemůžeme se však dostat do jednotlivých 
účetnictví fondu, snad až v momentě, kdy bude fond likvidován. 
p. Koryčanský- můžeme tedy poděkovat Krajskému soudu v Ostravě za informaci.  
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/XXIV.  
 
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. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.3  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovují výjimečné 
případy vymezení kratší doby nočního klidu 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Mgr. Ing. Janíková, 
Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí rady města připravil odbor kanceláře starosty návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu v roce 2018 (dále jen „OZV“). 
 
Postup při vypracování OZV byl zvolen stejný jako v roce 2017, tj. uveřejnění výzvy na webových stránkách města 
a na facebooku a její rozeslání širokému počtu pořadatelů kulturních a společenských akcí. Cílem uveřejnění výzvy 
bylo informovat veřejnost, že město zamýšlí i pro rok 2018 v některých dnech zkrátit dobu nočního klidu a vyzvat 
pořadatele, aby sdělili své návrhy.  
Do 15. 2. 2018 bylo podáno celkem 17 návrhů od 9 pořadatelů na zkrácení doby nočního klidu v roce 2018. Rada 
města doporučila zahrnout do OZV všechny navrhované akce s tím, že doporučuje zákonnou dobu nočního klidu 
(od 22 h do 6 h) zkrátit max. o 2 hodiny. Tzn., že doba nočního klidu musí začínat ve 24 h a trvat do 6 h do rána. 
Výjimku tvoří jen oslavy konce kalendářní roku, kdy rada města navrhuje posunout začátek doby nočního klidu na 
1: 30 h.  
 
Navrhované akce, které jsou uvedeny v tabulce (viz níže), lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. První kategorie 
jsou akce, které mají zásadní dopad na dlouhá léta budovaný obraz města, jakožto turistického centra, do kterého 
se ročně sjíždí půl milionu turistů. Tyto akce navštěvují nejen Rožnované, ale právě také turisté z Česka a ze 
zahraničí, a především tyto akce jsou základním pilířem široké turistické nabídky města. Druhou skupinu tvoří akce, 
na kterých se setkávají především obyvatelé města Rožnov pod Radhoštěm a jejichž cílem je podpořit komunitní 
život ve městě. Zvolené akce tak buď zásadně a výrazně propagují město Rožnov pod Radhoštěm jako centrum 
kultury a cestovního ruchu, nebo nabízí rezidentům (ale i domácím či zahraničním hostům) zajímavé a 
plnohodnotné využití volného času a dovolených. 



Návrh OZV včetně odůvodnění akcí vypracovaný se spolupráci s pořadateli akcí byl v souladu s platnou právní 
úpravou zaslán k posouzení Ministerstvu vnitra ČR. Ministerstvo vnitra neshledalo při posouzení rozpor návrhu 
OZV se zákonem.  
Návrh OZV je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy.  
Zdůvodnění akcí je uvedeno v příloze č. 2 důvodové zprávy.  
Návrhy pořadatelů jsou uvedeny v příloze č. 3 důvodové zprávy.  
 

Název akce  Místo konání  Datum akce  den  

posunutí začátku doby nočního 

klidu  1) 

dle návrhu 

pořadatele dle návrhu RM  

KVĚTEN 

ER PE ER Motoparty  Camp Sport  

18. - 20. května (2 

noci) pá, so, ne 24.00 24 h  

ČERVEN 

Třeťák 2018 Koupaliště Rožnov p. R.  1. června  pá 01.00 24 h  

Po Valašsku na skútru Kemp Rožnov p. R.  1.-3. června (2 noci) pá, so, ne 24.00 24 h  

Kácení máje  Na Dolině, Tylovice  2. června so 01.00 24 h  

Ondrášova Valaška Valašské muzeum v přírodě  9. června  so 02.00 24 h  

Svatojánský večer  Valašské muzeum v přírodě 22. června pá  01.00 24 h  

Family Day Onsemi  Camp Sport, Synot Hall 23. června  so 24.00 24 h  

Letní kino v Brillovce nádvoří areálu Brillovka  29. června  pá 24.00 24 h  

Valašské zkušebny 2 "Teslácké náměstí" - podium  30. června  so 24.00 24 h  

ČERVENEC 

Koncert FS Radhošť Valašské muzeum v přírodě 7. července so 01.00 24 h  

Koncert Tři sestry  Koupaliště Rožnov p. R.  20. července  pá 24.00 24 h  

Letní kino v Brillovce nádvoří areálu Brillovka  27. července pá 24.00 24 h  

SRPEN 

Jánošíkův dukát  Valašské muzeum v přírodě 3.-5. srpna (2 noci) pá, so, ne 02.00 24 h  

Valašské folkrockování  Valašské muzeum v přírodě  11. srpna  so 24.00 24 h  

Koncert  Václav Neckář  Dřevěné městečko VMP 19. srpna  ne 23.00 23 h 

ZÁŘÍ 

Festival Hlasy  Valašské muzeum v přírodě  1.září so 01.00 24 h  

Posezení u guláše a piva Na Dolině, Tylovice  8.září  so 1.00 24 h  

PROSINEC 

konec roku    31. 12. po  --- 1:30 h 

1) začátek zákonné doby nočního klidu je 22 

hodin  

 
    



 

 

 
Hlasování o usnesení č. 13/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2018, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

9.1  Navržení zástupce města do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Vrážel 
Důvodová zpráva: 
Město Rožnov pod Radhoštěm přispívá TJ Rožnov pod Radhoštěm na provoz sportovišť a činnost mládežnických 
oddílů v rámci programové podpory města každoročně částkou cca 3.500 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti se 
starosta města Rožnov pod Radhoštěm ing. Radim Holiš a předseda TJ Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Jan Fiedler 
dohodli, že by bylo vhodné, aby město Rožnov pod Radhoštěm mělo svého zástupce v kontrolní komisi TJ Rožnov 
pod Radhoštěm.  
 
Z uvedeného důvodu je Ing. Martin Hrnčárek – vedoucí finančního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, nar. 17. 
11. 1972, trvalým pobytem Obránců mírů 1306 Kopřivnice navržen, aby zastupoval město Rožnov v kontrolní 
komisi TJ Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Rada města svým usnesením č. 1735/105 ze dne 13. 4. 2018 doporučuje zastupitelstvu města tento návrh 
akceptovat. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
Mgr. Drápal – bude záležet na členech TJ, zda náš nominant bude na valné hromadě zvolen členem 
výboru. 
Bc. Blinková – nemá nic proti návrhu, TJ spravuje majetek značné hodnoty, v minulosti byl záměr města 
spolupracovat s TJ na možnosti převodu některých areálů, či pomoci při rekonstrukci sportovišť. Táže se, 
zda tato spolupráce nadále trvá? 
Ing. Holiš – město ročně přispívá TJ  financemi, záležitost prošla vývojem, byly navrženy nějaké formy 
spolupráce. Po zvolení nového předsedy nastala časová pauza v jednáních, čekalo se na schválení 
nového vedení a výboru TJ. O další spolupráci  budeme jednat. Prozatím však žádný posun v jednání 
nebyl. 
 

Hlasování o usnesení č. 14/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího 
finančního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, nar. 17. 11. 1972, trvalým pobytem Obránců mírů 
1306 Kopřivnice jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 
IČ:00304271 do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:00534439 dle důvodové zprávy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 



 

 

 

10.1  Zprava KV ZM města o kontrole plnění smlouvy mezi EAQ, a.s. a Městem Rožnov p.R. 
č.028/2008/OSM/KUX 

Předkladatel: pan Vychodil 
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města provedl z podnětu starosty města kontrolu plnění podmínek předmětné Kupní 
smlouvy. Kontrola byla provedena 15. 2. 2018 kontrolní skupinou Al. Vychodil, Petr Holý, Jaromír Koryčanský.   
Závěr kontroly : Nabyvatel Energoaqua, a.s. Rožnov p. R. splnil podmínky článku VII. písm. d) Kupní smlouvy  
č. 028/200/2008/OSM/KUX ve znění dodatku č. 1. z  23. 5. 2014 
 
Zápis o provedené kontrole je přílohou tohoto podání 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Zápis o provedené kontrole 
 
 

Hlasování o usnesení č. 15/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění 
závazku vyplývajícího z článku VII. písm. d) Kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX uzavřené dne 
15. 9. 2008 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, 
a.s. jako kupujícím ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5. 2014.  
 
 Hlasování o usnesení č. 15/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

10.2  Zprava jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. – bod 
stažen 

Předkladatel: Ing. Žák, jednatel 
 

10.3  Zprava jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o – bod stažen 
Předkladatel: Bc. Zlámal, jednatel 
 

10.4  Zprava jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o – bod stažen 
Předkladatel: pan Polášek, jednatel 
 

10.5  Zprava jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o. – bod stažen 
Předkladatel: pan Geryk, jednatel 
 
 

10.6  Zprava o činnosti energetika města 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Cieslar 
Důvodová zpráva: 
Souhrn činností za období od vzniku pozice energetika města do současnosti je prezentován Zastupitelstvu města 
Rožnov pod Radhoštěm. Obsahuje informace k zavádění energetického managementu, uskutečněným, 
probíhajícím i plánovaným energetickým opatřením, jejichž cílem je snížení spotřeb a nákladů na energie a vodu v 
objektech, které jsou majetkem města. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Zpráva o činnosti energetika města.pdf 
 



 

 

Diskuse: 
Ing. Holiš – děkuje energetikovi města za jeho práci, také členům a předsedovi energetické komise. Díky 
jejich práci dostálo město nemalých úspor. 
Ing. Matějka – táže se na časové možnosti, kdy by mohla být zpracována žádost o dotaci na pořízení 
elektromobilů.  
Ing. Cieslar – toto je otázka na odbor správy majetku, sám  podpořil návrh pořízení dvou elektromobilů 
a  zpracoval finanční kalkulaci úspor. 
Ing. Holiš – v rozpočtu máme alokovány  finanční prostředky na nákup 2 elektromobilů, máme v úmyslu 
postupně obnovit vozový park úřadu. 
Ing. Matějka – táže se, zda by město mohlo mít veřejnou nabíjecí stanici?  
Ing. Holiš – není prozatím rozhodnuto, zda by město Rožnov mohlo být vhodným poskytovatelem takové 
služby.  
RNDr. Lukáš – prezentace energetika města prokázala, že zaměstnávání odborníků se vyplácí. Tento 
nápad byl již v minulosti, ale nebyl uskutečněn. 
Mgr. Kopecký – má dotaz ohledně srážkové vody na 5. květnu,  jaký je tam potenciál úspor, zda se jedná 
o pilotní projekt a bude se týkat i dalších ZŠ?  
Ing. Cieslar – zaměřil se na tuto školu, protože za odvod srážkové vody platí. Potenciál závisí na 
variantním řešení vodu jímat v objemu, že ji budeme schopni použít např. při  splachování WC. Zde by 
se to dalo spojit s rekonstrukcí sociálních zařízení. Druhá varianta je vsakování,  to záleží na výsledku 
geologického průzkumu. Je možná kombinace obou způsobů.  
Ing Kučera Jaroslav – systémový projekt se vyplácí, činnost energetika města vnímá velmi pozitivně. 
Záměry do budoucna jsou správné. Co energetická koncepce města? Existuje jistá verze, naváže se na 
ni? 
Ing. Cieslar – příštím rokem je v plánu  tvorba většího množství dokumentů. Budeme se věnovat i 
energetické koncepci. 
p. Koryčanský – táže se,  kolik let zpětně  jsme platili za odtok vody? Jak je možné, že jste na to nepřišli 
dříve? 
Mgr. Kokinopulos – platíme stále stejně, úlohou ředitele není kontrola splaškové vody! V začátcích 
funkce komunikoval s firmami o možnosti využití obnovitelného zdroje energie. Ze strany města to bylo 
vnímáno negativně. Pokud současný stav je nakloněn k tomu, aby škola mohla obnovitelné zdroje energie 
využívat, nebude proti. 
Ing. Cieslar – pokud se nám podaří získat finance,  zapojíme se do dotačního programu a můžeme 
zažádat už  v letošním roce.  
Ing. Holiš - do příštího zasedání zastupitelstva  jsme schopni říci, jaké dotační možnosti v této záležitosti 
jsou PODNĚT ! 
Bc. Blinková – namítá, že poznámka pana ředitele o tom, že bývalé vedení neumožnilo využít 
obnovitelné zdroje pro školu, nebyla vhodná.  Bývalé vedení mu umožnilo vstup do funkce. 
p. Koryčanský – budovy, pokud nejsou v ochranné zóně, mohou využívat obnovitelné zdroje energií. 
Apeluje na využití  těchto možností. Táže se na zateplení bytových jednotek.  
Ing. Cieslar – určitá nevýhoda školských zařízení je sezónnost, kdy právě v době prázdnin, kdy je škola 
zavřená, je produkce energie největší. Jistou možností je najít vhodného odběratele, avšak prodávat  
elektřinu nemůže každý.  
Mgr. Kopecký – bylo by dobré znát potenciál fotovoltaiky na ZŠ 5. květen a případných možností pro 
využití tohoto systému  na jiných městských budovách.  PODNĚT! 
Ing. Cieslar – nachystá podklady 
Mgr. Drápal – upozorňuje na podnět dozorčí rady Krytého bazénu, kde  se jednalo o využití  přebytku 
energie kterou bazén produkuje. Táže se, zda energetik dostal i tento podnět. 
Ing. Cieslar – na bazénu se produkuje přebytek el. energie i tepla, je možné zásobovat teplem např. MŠ 
či distribuce na střední školu.  



 

 

p. Koryčanský  - již v minulosti navrhoval výstavbu nové MŠ, která by mohla být zásobována energiemi 
z krytého bazénu. 
Ing. Holiš – neuvažujeme o budování nové MŠ, počty dětí klesají, o využití energie budeme dále 
diskutovat. Je zadostiučiněním, že funkce energetika má význam. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 16/XXIV.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti energetika 
města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/XXIV: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

11.1  Informace o vytvoření „Výrobního výboru Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod 
Radhoštěm“. 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. arch. Horký 
Plán udržitelné mobility se týká přepravování osob a také veškeré dopravy ve městě (pěší, cyklistické dopravy také 
parkování) . Typ dokumentu je zhodnocován při dotačních žádostech, jak dosáhnout vytyčeného cíle. Podkladem 
je sociologický průzkum,  jak se lidé ve městě přepravují a dopravní studie (analýza stavu dopravy ve městě). Mají 
připraveno kompletní zadání dokumentu, kterým je  návrhová část, akční plán a  matematický model dopravy. S tím 
souvisí také vyškolení dvou zaměstnanců města pro získávání reálných dat. Soutěž na zhotovitele plánu bude 
schvalovat RM v pátek 4. 5. 2018. Následně bude vytvořen výrobní výbor ze zástupců jednotlivých politických 
uskupení tzv.  odborné pracovní skupiny. Žádá, aby jednotlivá politická uskupení zaslali návrhy na svého nominanta 
do výboru. Zástupcům pak bude zasláno odborné zadání. Předpokládáme vytvoření 3 pracovních skupin pro různé 
typy dopravy. 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský – táže se, kolik nás bude výroba strategického  dokumentu stát? 
Ing. arch. Horký – do 1 mil. Kč včetně dopravního modelu.  
Ing. Holiš – pokud chceme v budoucnu žádat o dotace na dopravní stavby musíme mít strategický dokument. 
Žádá  zástupce politických seskupení, aby své nominanty do výrobního výboru poslali do konce týdne. 
 
 

11.2  Informace o investičních projektech 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. arch. Horký 
Ing. Horký – u kulturního centra je  stále přerušeno územní řízení, je zapotřebí doplnit některé dokumenty, 
vyjádření správců sítí, řešili jsme také problém s přípojkami, které vedou přes pozemky úřadu pro zastupování 
státu.  Dokumentace je připravena, jednáme se ZŠ pod Skalkou o možnosti příjezdu ke škole. Zároveň projektant 
dokončuje podklady pro stavební povolení. Co se knihovny týká je  přerušeno územní řízení z podobného důvodu 
jako u kulturního centra. Podařilo se nalézt trasu plynové  přípojky, čekáme na uzavření smlouvy o přeložce, kterou 
bude schvalovat RM, následně schválení od plynáren.  
Ing. Holiš – informuje o investiční akci  vodovod HP , jedná se s majitelem pozemku na Sladském ohledně prodeje 
pozemku na přečerpávající stanici, jednáme o ceně. Ze strany občana města byl vznesen dotaz, jak je to 
s přípravou investiční akce parkování na ul.  Vítězná. Projektová dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a 
stavební řízení bude dokončena do 30.6.2018 po-té bude zahájeno spojené řízení a předpoklad povolení pro 
soutěž je  na podzim.  Seznam projektů pro letošek bude zaslán. 
p. Vychodil – dodává, že 27.3 proběhlo jednání  za účelem prověření lokality umístění tržnice na Zahradách.  Táže 
se, kdo prověřování lokality bude vykonávat? 
Ing. Holiš – na základě veřejného jednání  bude prověření lokality probíhat, je již nějaká koncepce, přivítáme pana 
Vychodila do týmu, pokud bude mít zájem.    



 

 

Ing. Horký – lokalitu prověří kolegové, kteří se již návrhy tržnice zabývají. 
Ing. Kučera Jaroslav – viz. tržnice na Zahradách, táže se, jak je to se smlouvou prodeje pozemku p. Kitzbergerovi? 
Jde o velkou plochu, která by pro tržnici byla výhodná.  
Mgr. Kosová – smlouva by měla být plněna do konce 2018, jakmile budou první výstupy předáme zprávu 
zastupitelům.  
Bc. Blinková – táže se, jak pokračují práce na projektech chodník Hážovice č. 3.3 a 3.4.? 
Ing. Holiš – informaci  jsme schopni dát písemně v jakém stavu projekty jsou k určitému datu -  PODNĚT! 
 

DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ: 
 
p. Koryčanský – občané se často ptají, proč  jsou v městském parku poházené dřevěné špalky?  Dále na náměstí 
byly za památníkem T.G.M. vykáceny keře – zda k tomu nebylo zapotřebí vyjádření památkářů? 

Mg. Kosová – v parku  jde o broukoviště, které  má  být  náhradou za pokácené dřeviny, vysvětlivky už 
jsou zadány k výrobě, budou umístěny na místě. Projekt náměstí byl projednán s památkáři z Kroměříže, 
na místě bude vysázena směs kvetoucí od jara do podzimu. Projekt byl na ZM prezentován. Výsatba 
začne 9.května.  
Ing. Kučera Jaroslav – informuje o situaci ve zdravotnictví. V celém kraji je  pobouřena veřejnost situací, 
která vznikla novou koncepcí řízení nemocnic. Směry řízení byly variantní a dostaly se na veřejnost. 
Vznikají petice mezi občany, krajští zastupitelé  se věnují záležitosti a snaží se  uklidnit veřejnost.  V 
regionálních nemocnicích se oddělení rušit nebudou.  Některé lékařské výkony, které jsou jednorázové 
se  budou centralizovat, ale jedná se pouze o dílčí úkony. Koncepce bude schvalovaná v červnu na 
zastupitelstvu ZLK. Krajská nemocnice bude mít pod sebou nemocnice v Kroměříži, Vsetíně a Uh. 
Hradišti.  
Ing. Matějka – domnívá se, že  hřiště na ul. Letenská není využíváno jak by mohlo, přimlouvá se za větší 
propagaci umístěním informační cedule že hřiště slouží veřejnosti s upozorněním na otevírací dobu. Dále 
upozorňuje na narůstající kolize mezi cyklisty a pejskaři na cyklostezce. Navrhuje zde  umístění 
informačních cedulí se zákazem venčení psů.  
Ing. Holiš – na hřišti Letenská bude informační  cedule  umístěna. Nejdříve však musíme schválit název 
„hřiště Dany Zátopkové“.  Abychom mohli tento název veřejně používat, musí to projít legislativou. 
Cyklostezka se řídí silničním zákonem, podněty je lepší řešit individuálně na základě oznámení občanů. 
p. Koryčanský – upozorňuje na krizi v parkování a provozu v městě  během Velikonočních svátků, kdy 
lidé jezdí po celém městě, hledají parkovací místa, dochází pak  ke kolizím.  Dále upozorňuje na retardér 
umístěný  na ul. 1. máje, kde je velký provoz nákladních automobilů, které při přejezdu retardéru dělají 
značný hluk.   
Ing. Holiš – jsme v jednání se soukromou společností, která nám  zmapuje všechny parkovací možnosti 
ve městě. Měli jsme snahu o možnost  parkování na ulici Palackého, máme zpracovánu analýzu za 
předpokladu, že ul. Palackého zjednosměrníme. Projekt skončil na kraji, protože jde o krajskou 
komunikaci. I když s návrhem souhlasil dopravní inspektorát, kraj nikoli. Rožnov na tak velké akce 
nachystán není a v nejbližší budoucnosti  nebude. 
p. Vychodil – viz. retardér v areálu Tesla na 1. máji, jde o  přechod, který není příliš využívaný, umístění 
retardéru je tak nerozumné, mělo by být předmětem řešení. PODNĚT! 
Ing. Holiš – k umístění retardéru na 1.máji došlo na základě požadavku firem průmyslového areálu. 
Záležitostí se budeme zabývat.  
Bc. Blinková –  s problémy  parkování během velkých akcí ve městě  by mohl pomoci  projekt 
navigačního systému parkovacích míst, který není finančně tak nákladný. Šlo by o vstřícné gesto pro 
návštěvníky i místní občany. Byla by to efektivní investice. 
Ing. Holiš –  o této možnosti hovoříme již dlouho, kapacita pracovníků je však omezená, záležitost  obnáší 
zpracování materiálů. 
Bc. Blinková – lze to  zabezpečit externě.. 
Ing. Matějka –  ze strany  občanů informuje o žádosti o umístění retardéru na ul. Luční.  



 

 

p. Koryčanský – navigační systém je řešením, ale při tak velkém množství návštěvníků chybí parkovací 
plochy jako takové. Záležitost by se měla řešit koncepčně.  
 
 
 

12.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno: v 18:30   hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     24. 4.  2018 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš         ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                         Bc. Zlatuše Lušovská          …………………………………………… 
   
 
                                          Petr Jelínek  ……………………………………….. 
 
 


