
Z Á P I S 

z XXIII.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 27. února  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. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města  
5.1       Zpráva o činnosti rady města   

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

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2018  
6.2      Informace k předčasnému splácení části úvěru    
                                                                                                 - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
Majetkoprávní oddělení 
7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad, na a v městských 

pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. Rožnov pod 

Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů P.   
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1040/89 a části pozemku p.č. 

1040/8 v  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
7.4 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě 

Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2180/23 o výměře 27 m2 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod místní komunikací na ul. Polanského od paní S.M., Rožnov 
pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 

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 pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a 
místními komunikacemi ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu 

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 pod Radhoštěm (pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou 
bezúplatného převodu 

7.8 Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy Bronislava 
Janíčka, Zašová, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 

 
                                                                               



8. ODBOR ROZVOJE   
8.1 Partnerská spolupráce: projekt na realizaci VIII. Rožnovské Olympiády dětí a mládeže s 

rozšířením o spolupráci skupin z partnerských měst, v rozsahu popsaném v projektové žádosti 
o grant z IVF (International Visegrad Fund) 

8.2 Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2017: výstup z Veřejného fóra 
Zdravého města 2017 a veřejné ankety  

8.3 Projednání aktualizace schváleného dokumentu „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod 
Radhoštěm 2018-2028“ na verzi 1.1  

                                                                                - Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Dagmar Šnajdarová 
 
8.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky v rámci stavby 

„Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“  
                                                                                                       - Ing. Radim Holiš, Ing. Marek Moll 
 

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
9.1   Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2018 
                                                                                             - Ing. Radim Holiš, Mgr.Tomáš Gross 
9.2 Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně pro 

období 2018 až 2022 
                                                                                   - Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková  
                                                                      

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ  
10.1 Projednání a schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou 
10.2 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2018  
10.3 Schválení obecné závazné vyhlášky č. 1/2018 O školských obvodech MŠ    
                                                                                              - Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Dušan Vrážel  
                                                               

11. OSTATNÍ PODÁNÍ  
11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017  
                                                                                                             - Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař 
 
11.2 Projednání a schválení aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

ORP Rožnov pod Radhoštěm  
                                                                                                      - Ing. Jan Kučera, MSc. 
11.3      Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 

2018  
                                                - doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  
11.4 Projednání a schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018 
11.5  Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016 
                                                - Alois Vychodil 
11.6 Usnesení 49. zasedání RM z 21. 1. 1998 – Zajištění plakátovacích služeb na území města 
                                                  - Bc. Markéta Blinková 
 

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu  
                                                 - Ing. Jan Kučera, MSc. 
12.2 Informace o investičních projektech 
                        - Ing. Radim Holiš 
 

1. ZAHÁJENÍ   
XXIII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 10  hodin. 
Přítomno:   17   zastupitelů,  
Omluveni:   Ing. Jaroslav Kučera, Bc. Zlatuše Lušovská, Libor Zavadil, Mgr. Kristýna Kosová 
 

 
 
 
 



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

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ Lenka Vičarová    -  souhlasí 
➢ Václav Mikušek    -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

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

➢ Mgr. Martina Drápala  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Markétu Blinkovou  – souhlasí 
➢ Martina Baratku   – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 

Diskuse: 
 
Bc. Blinková – žádá o stažení bodu č. 11.6. „Usnesení 49. zasedání RM ze dne 21.1.1998- 
zajištění plakátovacích služeb na území města“ na základě žádosti ze stran zastupitelů, kteří 
k materiálu vznesli připomínky.  Nechce zpolitizování celé akce. Záležitost je zapotřebí dále 
projednávat a nalézt shodu v řešení.  
 
Hlasování o usnesení č. 1/XXII: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
oznámené změny. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XXII:  

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

       
   Usnesení přijato. 
 



 

4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
(z důvodu nemoci pana tajemníka přednáší body č. 4. a 5.1. Ing. Holiš) 

➢ Ing. Holiš  - sdělil, že z  usnesení minulého zastupitelstva vyplývají čtyři úkoly: 
 

• úkol vyplývající z usnesení č. 9/XXII, ze zasedání ZM konaného dne 12.12.2017: 
(bod č. 6.4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2018 – protinávrh RNDr. Mikuška) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu zajistit přípravu podkladů  pro 
předčasné splacení části úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou a s tím související analýzu v termínu 
do příštího zasedání zastupitelstva města. 
Plnění úkolu: analýza je připravena k projednání na zasedání ZM 27. 2. 2018  v rámci bodu č. 6.2. 
„Informace k předčasnému splácení části úvěru“ 
 

• úkol vyplývající z usnesení č. 17/XXII, ze zasedání ZM konaného 12.12.2017: 
(bod č. 7.8. Pronájem Společenského domu) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s pronájmem nebytových prostor, včetně 
movitých věcí tvořících jejich vybavení, které se nacházejí v budově čp. 487 na pozemku parc. č. st. 
163/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (budova tzv. Společenského domu) za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě, s tím že bod 3 uvedený v důvodové zprávě se mění následovně: Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou nejdéle 10 let s možností vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu po 
uplynutí s pronajímatelem sjednané doby, nejvýše však 4 roky, přičemž výpovědní doba v takovém 
případě bude činit nejdéle 6 měsíců. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm jednat s vlastníkem budovy čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm o obsahu nájemní smlouvy a následně nájemní smlouvu respektující odsouhlasené 
podmínky předložit ke schválení Radě města  Rožnov pod Radhoštěm, která rozhodne o ostatních 
náležitostech, podmínkách a uzavření nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá městskému 
úřadu informovat zastupitelstvo města o výsledcích jednání. 
Plnění úkolu: Informace bude podána v rámci bodu č. 12.1. na zasedání ZM dne 27.2.2018. 
 

• úkol vyplývající z usnesení č. 21/XXII, ze zasedání ZM konaného 12.12.2017: 
(bod č. 9.1. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 
1. 2018 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje ke dni 31. 12. 2017 své usnesení č. 23/II ze dne 
16. 12. 2014, kterým stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm, a s účinností od 1. ledna 2018 stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva města takto:  
1. Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce náleží měsíční 

odměna ve výši 1 999 Kč. 
2. Za výkon funkce člena rady města náleží měsíční odměna ve výši 7 998 Kč.   
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční 

odměna ve výši 3 999 Kč.  
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční 

odměna ve výši 3 332 Kč.  
5. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna 

ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. Souhrnná odměna za více funkcí 
se nepřipouští.  

6. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému členu 
zastupitelstva města náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib.  

7. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcích, tj. v případě nového zvolení předsedy výboru, 
předsedy komise, člena výboru, člena komise bude odměna náležet ode dne následujícího po 
dni zvolení do této funkce.  

Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat tyto změny do rozpočtu pro rok 2018 
a provést odpovídající změny ve výplatách odměn neuvolněným zastupitelům města.  
Plnění úkolu: úkol splněn, změny ve výplatách odměn neuvolněných zastupitelů byly s platností od 
1.1.2018 provedeny.  
 
úkol vyplývající z usnesení č. 34/XXII.,  ze zasedání ZM konaného 12.12.2017 
(bod č. 11.2. Projednání a schválení Individuální dotace - I. kolo 2018) 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY, spol. s r. 
o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.115.000 Kč na projekt 



Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh 
a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru 
schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem 
individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 
Plnění úkolu: úkol splněn, smlouva č. 306/2017/OSK byla podepsaná starostou města dne  
5. 1. 2018. 

 

Diskuse: 
 
 

5.1  Informace o činnosti rady města 
Ing. Holiš  - zastupitele informoval, že  rada města se od posledního  prosincového zasedání 
zastupitelstva sešla na pěti jednáních v termínech: 15.12.2017, 5.1.2018, 19.1.2018, 2.2.2018 
a  16.2.2018.  Celkem projednala 113 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 – má požadavek, aby tajemník úřadu  zpracoval s ohledem na usnesení č.  
1556/97 a 10610/100 , které schvalují změnu  organizační struktury a navýšení počtu 
zaměstnanců informaci, týkající se  celkového navýšení počtu zaměstnanců,  kolik nových 
zaměstnanců přibylo v  oblasti samosprávy a kolik v oblasti státní správy? PODNĚT! 
Dále poukazuje na usnesení č.  1588/99, kdy RM bere na vědomí informaci o „Posouzení 
budoucího dopravního zatížení ulice Bezručovy“.  
Ing. Holiš -  na podnět č. 1 bude odpovězeno. Co se týče ul. Bezručovy provedli jsme záměr, 
protože ul. Bezručova bude ještě 5 let v majetku kraje a  bylo přislíbeno, že kraj předláždí 
stávající část žulového povrchu  na sjízdný povrch  a město opraví chodníky.  Průjezdnost byla 
sledována proto, že celá lokalita se mění a než zadáme dlouhodobou koncepci, jak lokalitu 
směrovat,  chceme znát počty aut,  které do ulice Bezručova mohou směřovat.  K tomu byl 
zapotřebí tento koncepční materiál.  
Bc. Blinková – viz. usnesení RM č. 1589/99 - RM schvaluje variantu č. 6 změny dopravního 
režimu v centru města uvedenou v Studii dopravního řešení centra města a v souvislosti s 
touto variantou ukládá starostovi města zahájit jednání se Zlínským krajem o možnosti 
vybudování okružní křižovatky ulic Videčská/Nádražní/Pionýrská. 
 Ing. Holiš -  firma UDIMO nám vypracovala dopravní studii centra, chtěli jsme vědět, která 
z variant nám přinese lepší dopravní obslužnost, nejen samotného centra, ale také přilehlých 
ulic. Následně jsme nechali dopracovat další 3 varianty, z nichž RM doporučila  jednu variantu 
k dalšímu projednání. Tato bude představena na veřejném jednání dne 27.3.2018.  
Bc. Blinková – na dubnové jednání zastupitelstva bylo přislíbeno, že budou přizváni jednatelé 
městských společností, aby zastupitele seznámili se zprávami hospodaření za rok 2017.  Táže 
se, zda tomu tak bude? 
Ing. Holiš – na to je pamatováno, zprávy budou předloženy na dubnovém zasedání. PODNĚT! 
 

5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  informovala o dvou probíhajících soudních řízeních mezi městem a 
společností IPR, a to ve věci o určení vlastnického práva k budovám ZŠ na Záhumení a MŠ 
na Koryčanských Pasekách a o zaplacení 730.000 Kč s přísl. 
Soudní spor o určení vlastnického práva k budovám ZŠ a MŠ je pravomocně ukončen 
rozsudkem krajského soudu, proti kterému společnost IPR podala dovolání k Nejvyššímu 
soudu. Nejvyšší soud dosud o dovolání nerozhodl. 
Ve druhém soudním řízení se jedná o spor o zaplacení 730.000 s přísl., kdy společnost IPR 
požaduje zaplacení této částky z titulu bezdůvodného obohacení, protože město, dle jejího 
názoru, užívá budovy MŠ a ZŠ bez právního důvodu. Toto řízení o zaplacení 730 tis. Kč bylo 
zahájeno v prosinci r. 2012 a IPR se domáhala vydání bezdůvodného obohacení za užívání 

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


budov ZŠ a MŠ městem za období od 4.12.2010 do 4.12.2011 s tím, že za jednu budovu a 
den požadovala částku 1.000 Kč. Toto řízení o zaplacení 730 tis. Kč bylo přerušeno do doby 
pravomocného skončení soudního řízení ve věci o určení vlastnického práva k budovám ZŠ a 
MŠ. Protože řízení o určení vlastnictví budov bylo pravomocně skončeno v srpnu 2017, 
okresní soud vydal usnesení o pokračování řízení o zaplacení 730 tis. Kč a nařídil ústní jednání 
v této věci na den 8.3.2018 v 9:00 hod. 
 
 
 

6.1  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2018 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2018. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- rozpočtové opatření č. 1/2018 
P2 - odůvodnění některých ROP 
 
 

Diskuse: 
Ing. Matějka – FV na svém zasedání dne 21. února rozpočtová opatření projednal a 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.  
RNDr. Mikušek – v prosinci proběhla informace, že  přebytek bude nižší nyní se hovoří o 
částce 120 mil. Kč  jde o  nečerpané rezervy a nedokončené investice? 
Ing. Hrnčárek – 120 mil. Kč je účetní stav na našich bankovních kontech. 100 mil. bylo  
zapojeno do rozpočtu  2018 plánovaně, jde o součást rezerv. Navíc oproti tomu máme 
zapojeno dalších  20 mil. Kč . Další finanční prostředky jsou  v rozpočtu již  zahrnuty. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 2/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 v rozsahu 7.216 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

6.2  Informace k předčasnému splácení části úvěru 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Indikativní nabídka 
P2 – splátky – dlouhodobý úvěr 
P3 -  vyjádření Ing. Hrnčárka 
P4 – úprava splátkového kalendáře 

 
 

Diskuse: 
Ing. Hrnčárek – připravil základní tabulky, které vycházejí z budoucích povinných plateb. 
V tabulce je také  zapracován možný nový úvěr ve výši 55 mil. Kč. Restrukturalizační úvěr 
bychom splatili v r. 2026, s 66 mil. Kč zůstatku. 19.800 tis. je na pohyblivou sazbu, 46 mil. na 
fixovanou sazbu. V únoru došlo ke zvýšení sazeb, pribor je 0.91. v okamžiku dalšího zvýšení 
u fixovaného úvěru nám banka bude platit rozdíl zpět, jako refundaci. Úrokové sazby se plánují 
do roku 2019 s navýšením úrokových sazeb na 2%. 
Ing. Holiš – na záležitost se informoval, domnívá se, že o to, co nyní splatíme za stávající 
úrok, si v budoucnu budeme muset více půjčit a za vyšší úroky. Po jednání s bankéři víme, že 



město může mít i dva úvěry jejichž splátky se dají v souběhových letech překrýt dohodou a 
banky jsou nám schopny vyjít vstříc. Za sebe se ke splácení předčasného úvěru nepřiklání.  
Ing. Matějka – potvrzuje názor Ing. Hrnčárka, FV záležitost probral a většina členů se přiklonila 
k návrhu odložit  projednávání bodu na příští zasedání FV. 
RNDr. Mikušek – co se týče možnosti předčasné splátky viz materiál, zaplatili bychom  o 1.220 
tis. Kč více. Nevíme do budoucna v jaké výši bude další úvěr na kulturní centrum. Důvod proč 
jsme se nedohodli na FV, je ten, že vývoj financí se nedá předpokládat. Pro banku je 
pochopitelně vždy výhodné, aby klienti měli úvěry. Domnívá se, že by se mělo  věnovat 
problematice stálou pozornost. Vyrovnáním úvěru nyní můžeme ušetřit finance do budoucna 
a tyto investovat do jiných investičních akcí.   
Ing. Holiš  – ve strategických  dokumentech města počítáme stále s úvěrem ve výši 55 mil. 
Kč na investiční akce.  Projektujeme a neviděli jsme kompletní dokončený realizační rozpočet. 
Bavíme se pouze o předpokládaných částkách.  
 
 
 

Bez návrhu usnesení.  

 

7.1  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad, na 
a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm    

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
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. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461. V 
souvislosti s akcí „Přeložení VN kabelů“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. Vedení VN bylo umístěno nad pozemkem p.č.1040/5 a celková výměra 
věcného břemene je 49 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6261-52/2017. Úhrada za zřízení 
věcného břemene činí  14 822,50,- Kč včetně DPH. 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. V 
souvislosti s akcí „Rožnov p. R., p.č. 782/3 Město – Psí útulek, NNK“ stavebník požádal po dokončení 
stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městským 
pozemkům p. č. 782/3 a p.č. 782/20 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN bylo 
umístěno v pozemku p.č. 782/3 v rozsahu 16,20m2 a v pozemku p.č. 782/20 v celkové výměře 103 m2 
a  1 ks přípojkové skříně byl umístěn v pozemku p.č. 782/3 to vše dle geometrického plánu č. 5952-
585/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 2 420,- Kč včetně DPH.  
Výše úhrady není stanovena na základě metodiky města, ale je stanovena na základě smlouvy č. 
198/2015/OSM o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu ze dne 03.07.2015 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm  a společností 
ČEZ Distribuce a.s.. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne 23.06.2015 usnesením č. 
10/VI. Důvodem snížení úhrady bylo, že stavba byla realizována ve prospěch města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 10/2018/OSM 
P2 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 50/2018/OSM 
 
 

Diskuse: 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 3/XXIII.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti 
inženýrské sítě nad, na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy se  stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: 
1. ENERGOAQUA a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461, umístění vedení 
VN nad pozemkem  p.č. 1040/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6261-
52/2017, smlouva č. 10/2018/OSM. 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, pro uložení 
zemního kabelového vedení NN v pozemku  p.č. 782/3 a p.č.782/20 a 1 ks přípojkové skříně na pozemku 
p.č. 782/3  to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5952-585/2015, 
smlouva č. 50/2018/OSM. 
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

7.2  Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v  k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a 
manželů P.     

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Manželé P., koupili pozemek p.č. st. 353 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Hradišťko. Součástí 
tohoto pozemku je rodinný dům č.p. 290. Při rekonstrukci domu byl zaměřen skutečný stav umístění 
rodinného domu, přesah jeho střechy a oplocení. Zjistilo se, že rodinný dům č.p. 290 zasahuje svou 
střechou nad pozemek p.č. 3612 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm – tento přesah je 2m2. 
Dále se na pozemcích města nacházela část oplocení, kterou manželé P. na své náklady přesunuli a 
zrekonstruovali, ale i přesto zůstala část pozemku města p.č. 3612 o výměře 3m2 a část pozemku p.č. 
3605/3 o výměře0,44 m2 připlocena.  
Naproti tomu město užívá část pozemku p.č.st. 353 ve vlastnictví manželů P., a to v rozsahu 3m2, na 
kterém se nachází veřejně přístupná zeleň a vyšlapaný chodník. Pro vyřešení majetkoprávních vztahů 
požádali manželé P. o směnu pozemků s městem Rožnov pod Radhoštěm.   
Rada města na svém zasedání dne 15.12.2017 usnesením č. 1570/98 schválila vyhlášení záměru na 
směnu pozemků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely P. v rozsahu 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 
2m2 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 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. Směna pozemků bude realizována dle 
geometrického plán č. 6061-31/2016 .  
V době zveřejnění záměru na úřední desce (od 20.12.2017 do 05.01.2018) nebyly podány žádné 
vyjádření nebo nabídky.  
Pro směnu pozemků byl dále vypracován kvalifikovaný odhad ceny č. 12-2017, který vypracoval 
k 30.10.2017 Ivo Pupík, 1 máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí. Dle tohoto odhadu je cena v místě a 
čase obvyklá pro směňované pozemky:  

- nově oddělené pozemky p.č. 3612/2 a p.č. 3612/3 ( složený z části „a“ a „b“) (220 Kč/m2) - 
1197,- Kč  

- nově oddělený pozemek p.č. 6369 –  (600 Kč/m2) - 1800,- Kč   
Na základě dohody s manžely P. je směna pozemků navržena bez finančního vyrovnání. 

Chybějící údaje v č. II odst. 5 projednávané smlouvy budou doplněny po vydání souhlasného stanoviska 
k dělení pozemků. 
Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavních práv na 
směňovaném pozemku ve vlastnictví manželů P.. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  směnná smlouva č. 53/2018/OSM 

 



 

Diskuse: 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m2 
oddělenou a nově označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2 m2 oddělenou a 
označenou jako „díl b“ a části pozemku p.č. 3605/3 o výměře 0,44m2 oddělenou a označenou jako „díl a“, 
kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3, to vše ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 6369 ve 
společném jmění manželů P. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a 
odměřeno geometrickým plánem č. 6061-31/2016, bez finančního vyrovnání, a směnnou smlouvu č. 
53/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely P. ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové 
zprávy a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních 
práv váznoucích na směňované části pozemku p. č. st. 353, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví 
manželů P.  Schválená smlouva je součásti tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

7.3  Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1040/89 a 
části pozemku p.č. 1040/8 v  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm má zájem narovnat právní stav, kdy na pozemku p. č. 1040/89 se 
nachází část místní komunikace pasportní číslo 376c včetně přiléhajícího chodníku a na části pozemku 
1040/8 oddělenou a nově označenou jako p.č. 1040/134 se nachází zpevněná plocha sloužící jako 
chodník, to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Pozemky 
pod tělesem komunikace a chodníku jsou ve spoluvlastnictví soukromých osob a to: 

pana B.M. bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní B.N.E. bytem Lonsee, Spolková republika Německo 
  paní B. J. , bytem  Horní Bečva  
  paní C.M., bytem Olomouc  
  pana Č.P., bytem Hovězí  
  pana D.F., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní H.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  paní H. J., bytem  Hutisko – Solanec  
  panem H.B., bytem Vidče   
  panem K.J. a paní K.A., bytem Rožnov pod Radhoštěm           
  paní K.L., bytem  Zubří  
  paní L.L., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.J. , bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.H., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  pan P.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní P. I., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní P.M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan P.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní R.V., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan R.M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm 
  paní S.I., bytem  Zubří  
  paní S.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  paní S.L., bytem Nový Jičín   
  paní V.V., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní Z.E., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, 



 
 
Odbor správy majetku zadal zpracování geometrického plánu č. 6259-7093/2017, kterým byla 
zaměřena a oddělena část pozemku p.č. 1040/8, na které se nachází zpevněná plocha sloužící jako 
chodník. Oddělený pozemek byl nově označen jako p.č. 1040/134 a jeho výměra je 46m2. 
Na základě jednání se spoluvlastníky převáděných pozemků bylo dohodnuto, že cena pro prodej bude 
stanovena znaleckým posudkem.  
Dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Dagmar Hrubou byla cena v místě a čase obvyklá 
stanovena včetně ocenění trvalých porostů na cca 186 Kč/m2.  
Cena za vykoupené pozemky ve výší 17 690,- Kč, bude spoluvlastníkům vyplacena dle výše jejich 
spoluvlastnických podílu, tak jak je uvedeno v navržené kupní smlouvě č. 51/2018/OSM. 
 
Odbor správy majetku navrhuje vykoupit celý pozemek p.č. 1040/89 o výměře 49m2 a pozemek vzniklý 
dle GP č. 6259-7093/2017 p.č. 1040/134 o výměře 46 m2, protože se na vykupovaných pozemcích 
nachází komunikace a chodník ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  kupní smlouva 51/2018/OSM 

 
 

Diskuse: 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 1040/89 o výměře 49 m2 a 
části pozemku p.č. 1040/8 o výměře 46 m2 oddělenou a nově označenou dle geometrického plán č. 6259-
7093/2017 jako pozemek p.č. 1040/134, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, od níže uvedených 
spoluvlastníků ve výši jejich spoluvlastnických podílů uvedených na listu vlastnictví č. 558 pro obec a 
katastrální území Rožnov pod Radhoštěm:      
 pana B.M. bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní B.N.E. bytem Lonsee, Spolková republika Německo 
  paní B. J. , bytem  Horní Bečva  
  paní C.M., bytem Olomouc  
  pana Č.P., bytem Hovězí  
  pana D.F., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní H.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  paní H. J., bytem  Hutisko – Solanec  
  panem H.B., bytem Vidče   
  panem K.J. a paní K.A., bytem Rožnov pod Radhoštěm           
  paní K.L., bytem  Zubří  
  paní L.L., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.J. , bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.H., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan M.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  pan P.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní P. I., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní P.M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan P.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní R.V., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  pan R.M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm 
  paní S.I., bytem  Zubří  
  paní S.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm  
  paní S.L., bytem Nový Jičín   
  paní V.V., bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
  paní Z.E., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, 



a to za celkovou kupní cenu ve výši 17.690 Kč dohodnutou na podkladě znaleckého posudku jako cenu v 
místě a čase obvyklou a uzavření kupní smlouvy č. 51/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako kupujícím a výše uvedenými spoluvlastníky pozemků jako prodávajícími, ve znění uvedeném v příloze 
č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

7.4  Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. 
v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na 
těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov p.R. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách požádali v roce 1999 městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm 
o prodej městských pozemků pod garážemi. S navrhovaným prodejem nesouhlasil tehdejší odbor 
rozvoje a životního prostředí z důvodu plánované výstavby objektů dle územního plánu. Finanční a 
majetkoprávní odbor navrhnul pronájem těchto pozemků p.č. st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. 
st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804,  p.č. st. 1805, p.č. st. 1806,  p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 
2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz. 
seznam vlastníků garáží), který byl následně schválen usnesením rady města č. 103/8 ze dne 4.8.1999. 
 
V uplynulém období opakovaně žádali vlastníci garáží město Rožnov pod Radhoštěm o prodej 
městských pozemků pod garážemi. Prodej byl vždy na základě doporučení koordinační skupiny 
pracovníků městského úřadu zamítnut z důvodu plánované investiční výstavby v této lokalitě. 
 
Dne 28.8.2012 projednala koordinační skupina na základě opětovné žádosti vlastníků garáží prodej 
dotčených městských pozemků pod garážemi.  
Koordinační skupina již neměla námitek k prodeji výše uvedených pozemků pod garážemi v návaznosti 
na změnu územního plánu. Prodej  městských pozemků pod garážemi byl projednán na zasedání rady 
města č. 48 dne 15.10.2012 pod bodem 3.16. Rada města návrh usnesení k bodu 3.16 „Vyhlášení 
záměru na prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách v Rožnově p.R. ve prospěch 
stávajících vlastníků garáží“, nepřijala. Jak vyplývá ze zápisu jednání rady, všichni přítomní radní byli 
proti.   
 
Usnesením rady města č.1132/64 ze dne 18.6.2013 byly sjednoceny ceny za pronájem dotčených 
pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách dle ceny obvyklé za pronájem městských pozemků pod 
stavbami a to na 50,-Kč/m2/rok a uzavřeny nové nájemní smlouvy s vlastníky garáží postavených na 
dotčených pozemcích dle aktuálního výpisu listu vlastnictví na dobu neurčitou.  
 
Dne 24.3.2017 podali vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách novou žádost o odprodej městských 
pozemků pod svými garážemi. Žádost projednala dne 18.4.2017 koordinační skupina, která se na 
prodeji neshodla a navrhla předložit žádost k projednání do rady města a následně do zastupitelstva 
města. 
 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala prodej výše uvedených městských pozemků 
vlastníkům garáží na svém zasedání dne 12.5.2017 a usnesením č. 1165/75 doporučila zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět.  
 
Záměr na prodej výše uvedených městských pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Rožnov 
pod Radhoštěm usnesením č. 11/XIX ze dne 20.6.2017 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov 
pod Radhoštěm od 28.6.2017 do 14.7.2017, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Cena za m2 výše uvedených městských pozemků pod garážemi byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 509-70/17 vyhotoveným Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 
700 Kč/m2, jako cena v místě a čase obvyklá (tržní).  



Kupující dále uhradí městu Rožnov p.R. podíl na nákladu za zpracování znaleckého posudku a to ve 
výši 484 Kč za jednotlivý pozemek, což znamená úhradu nákladů ve výši 1/15 z ceny znaleckého 
posudku který činí 7.260 Kč včetně DPH. Náklady související s návrhem na vklad práva do katastru 
nemovitostí nesou kupující.  
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo na svém zasedání dne 31.10.2017 žádost 
vlastníků garáží o odkup pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách , která je uvedena v příloze 
č. 1 důvodové zprávy. Zastupitelstvo po diskusi prodej neschválilo. 
 
Vyjádření OSM k jednotlivým diskuzním příspěvkům zastupitelů dle zápisu z jednání 
zastupitelstva města: 
 
RNDr. Mikušek – dle interní cenové mapy by měla být cena pozemku, který se nachází v centru města 
vyšší, než jak vyplývá z posudku. Jak došlo ke stanovení této ceny? 

OSM: Cena za m2 výše uvedených městských pozemků pod garážemi byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 509-70/17 vyhotoveným Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 
700 Kč/m2, jako cena v místě a čase obvyklá (tržní). Soudní znalec za jím vypracovaný znalecký 
posudek plně zodpovídá. Uvedeno již v důvodové zprávě na ZM 31.10.2017.  

Ing. Holiš – interní cenová mapa nemá žádné právní opodstatnění. Vycházíme ze znaleckého posudku 
odborníka.  

OSM: Interní cenová mapa byla projednána na zasedání rady města dne 11.7.2011 pod č. usnesení 
237/18 v tomto znění „Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí návrh interní orientační 
cenové mapy pozemků nacházejících se na území města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové 
zprávy.“ a sloužila pro interní potřeby města jako podkladový pomocný materiál pro stanovení ceny 
pozemků při jejich převodech. Dle doporučení RM se v současné době veškeré výchozí ceny pro 
jednání o převodu nemovitých věcí stanovují v souladu § 39 zákona 128/2000 o obcích na základě 
znaleckých posudků jako ceny v místě a čase obvyklé (tržní). 

 

Ing. Horký – jde o rozvojovou lokalitu města, a pokud zde pozemky nyní prodáme, už nikdy nebudeme 
mít možnost získat je zpět. 

OSM: § 506 odst. 1, občanského zákoníku: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod 
povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, 
včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“. 

Přechodná ustanovení: 

Pro stavby, které ke dni účinnosti nového občanského zákoníku již existují, se uplatní přechodná 
ustanovení, která rozlišují následující případy: 

 

b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka: 

Stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku. Ust. § 3056 NOZ zakládá vlastníkovi 
pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku (resp. 
příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. 

V praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), 
bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo 
oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit 
i vůči nabyvateli převáděného pozemku či stavby). 

OSM: Garáže jsou zapsány v katastru nemovitostí jako stavby bez čísla popisného na LV majitelů 
garáží.  

Dle vyjádření vlastníků garáží v žádném případě své nemovitosti (garáže) neprodají. 

 
Ing. Vojkůvková – město je majitelem pozemku, pokud dá nájemcům výpověď, budou muset garáže 
vyklidit. Nebyl by zde problém např. s výstavbou bytových domů s parkováním uvnitř objektu.  
OSM: Výpovědí nezaniká vlastnické právo vlastníkům garáží ani právo svoji nemovitost užívat. Vlastník 
je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat a nakládat s ním. Má právo na ochranu proti tomu, 
kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. 
Vyjádření právního odboru ve věci prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. v lokalitě 

Na Zahradách: 



 



 



 



 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedených městských 
pozemků ve prospěch vlastníků garáží na těchto pozemcích postavených dle důvodové zprávy a 
přiloženého seznamu vlastníků garáží. 

Seznam vlastníků garáží a stav zápisu v katastru nemovitostí 
 

č. 
Vlastník garáže-nájemce 

pozemku  
p.č. m2     povoleno do 

1 Paní D.V.                                st. 
1799 18 kůlna dočasná II.14 

2 Pan J.C. Rožnov p.R. st. 
1800 17 hosp. budova trvalá   

3 Pan V.P. Rožnov st. 
1801 18 kůlna tvvalá   

4 Paní H.Z., Rožnov st. 
1802 16 kůlna dočasná XI.14 

5 Paní J. K. Rožnov st. 
1803 19 garáž trvalá   

6 Paní M. S: Rožnov st. 
1804 13 garáž trvalá   

7 
Paní P.P.  Praha,  
Paní V.V. Ostrava 

st. 
1805 13 kůlna dočasná II.13 

8 Paní Ch.L. , Rožnov st. 
1806 13 garáž trvalá   

9 Pan K.M., pan K.P. Rožnov     st. 
1807 17 kůlna dočasná II.13 

10 Pan Z.K. , Rožnov    st. 
1808 16 garáž trvalá   

11 Paní K.B. Rožnov st. 
2002 21 garáž trvalá   

12 Manželé R. Rožnov st. 
2003 17 garáž trvalá   

13 Manželé H. Rožnov st. 
2004 17 garáž trvalá   

14 Pan C.P. Rožnov st. 
2005 19 garáž trvalá   

15 Paní C.D. Rožnov st. 
3135 20 garáž dočasná II.13 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  kupní smlouva č. 276/2017/OSM 
P2   - kupní smlouva č. 277/2017/OSM 
P3   - kupní smlouva č. 278/2017/OSM 
P4   - kupní smlouva č. 279/2017/OSM 
P5   - kupní smlouva č. 280/2017/OSM 
P6   - kupní smlouva č. 281/2017/OSM 
P7   - kupní smlouva č. 282/2017/OSM 
P8   - kupní smlouva č. 283/2017/OSM 
P9   - kupní smlouva č. 284/2017/OSM 
P10   - kupní smlouva č. 285/2017/OSM 
P11   - kupní smlouva č. 286/2017/OSM 
P12   - kupní smlouva č. 287/2017/OSM 
P13   - kupní smlouva č. 288/2017/OSM 
P14   - kupní smlouva č. 289/2017/OSM 
P15   - kupní smlouva č. 290/2017/OSM 
P16   - znalecký posudek č. 509-70/17 ze dne 22.9.2017 
 



 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš -  v listopadu byl bod stažen. Zastupitelstvo schválilo záměr, prodej však na svém 
říjnovém zasedání neschválilo. Nyní je materiál  doplněn o  vysvětlení právního odboru na  
rozdíl mezi stavbou  trvalou a dočasnou. Město nedisponuje žádným záměrem, jak by 
případně mohlo pozemky využít a bez souhlasu majitelů garáží tam město nikdy nic nemůže 
postavit.  
Dostálová Věra, občan – v lokalitě vyrůstala, byla zklamaná, že zastupitelé minule prodej 
neschválili, ačkoli záměr ano.  Garáže a domy jsou zde  již dlouho, pokud zastupitelé prodej 
neschválí ani nyní, dojde k  poškození nájemníků, kteří nevědí, co tam v budoucnu bude. 
V lokalitě může být postaveno prakticky cokoli. Na schůzce se starostou byli minule ujištěni, 
že v současné době město  žádný konkrétní záměr  s lokalitou nemá. Jde o to vyjít  vstříc 
občanům. Apeluje na zastupitel,  aby hlasovali ve prospěch občanů.  
 

Hlasování o usnesení č. 6/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej 

1. pozemku p.č. st. 1799 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 18 m2 do vlastnictví paní V.D., 
bytem  Liptál,  za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.084 Kč, dle důvodové zprávy a 
uzavření kupní smlouvy č. 276/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím 
a paní V.D.  jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  

2. pozemku p.č. st. 1800 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do vlastnictví  pana J.C., 
bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 277/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a panem J.C. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.  

3.  pozemku p.č. st. 1801 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 18 m2 do vlastnictví pana P.V., 
bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.084 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 278/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a panem P.V. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.  

4. pozemku p.č. st. 1802 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m2 do vlastnictví paní Z.H., 
bytem  Krhová, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 11.684 Kč, dle důvodové zprávy a 
uzavření kupní smlouvy č. 279/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím 
a paní Z.H.  jako kupující ve znění uvedeném v příloze  č. 4 důvodové zprávy.  

5. pozemku p.č. st. 1803 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m2 do vlastnictví paní J.K, bytem  
Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  13.784 Kč, dle důvodové 
zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 280/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a paní J.K.   jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy.  

6. pozemku p.č. st. 1804 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do vlastnictví paní M.S., 
bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  9.584 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 281/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a paní M.S. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy.  

7. pozemku p.č. st. 1805 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do spoluvlastnictví paní P. 
P., bytem Praha 4, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  4.792 Kč a paní V.V., bytem 
Ostrava, Zábřeh, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 4.792 Kč, každé ideální jednu 
polovinu (1/2) pozemku p.č. st. 1805 vzhledem k celku, dle důvodové zprávy a uzavření kupní 
smlouvy č. 282/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní P.P. a 
paní V.V.  jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy.  

8. pozemku p.č. st. 1806 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do vlastnictví paní L.CH., 
bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 9.584 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 283/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a paní L.Ch.  jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy.  

9. pozemku p.č. st. 1807 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do spoluvlastnictví pana 
M.K, bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.192 Kč a pana 
P.K, bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.192 Kč, 
každému ideální jednu polovinu (1/2) vzhledem k celku, dle důvodové zprávy a uzavření kupní 



smlouvy č. 284/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a pány M.K, a 
P.K, jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 9 důvodové zprávy. 

10. pozemku p.č. st. 1808 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m2 do vlastnictví pana Z.K., 
bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  11.684 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 285/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a panem Z.K.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 10 důvodové 
zprávy.  

11. pozemku p.č. st. 2002 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 21 m2 do vlastnictví paní B.K, bytem  
Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  15.184 Kč, dle důvodové 
zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 286/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a paní B.K.  jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 11 důvodové zprávy.  

12. pozemku p.č. st. 2003 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do společného jmění manželů 
R., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 287/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a manžely R.  jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 12 důvodové 
zprávy.  

13. pozemku p.č. st. 2004 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do společného jmění manželů 
H., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 288/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a manžely H.  jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 13 důvodové 
zprávy.  

14. pozemku p.č. st. 2005 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m2 do vlastnictví pana P.C., 
bytem  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  13.784 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 289/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a panem P. C.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 14 důvodové 
zprávy.  

15. pozemku p.č. st. 3135 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 20 m2 do vlastnictví paní D.C., 
bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  14.484 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 290/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a paní D.C. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 15 důvodové zprávy.   

Schválené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 15 důvodové zprávy jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 

 
 Hlasování o usnesení č. 6/XXIII: 

Pro:            12                Proti:                    1 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 
 

7.5  Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2180/23 
o výměře 27 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod místní komunikací na ul. 
Polanského od paní S.M. , Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 21.10.2016 požádala paní S.M.  o majetkoprávní vyřešení městem užívané části pozemku p.č. 
2180/23 v jejím vlastnictví. 
Část pozemku p.č. 2180/23 je dlouhodobě užívána jako místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 
326c na ul. Polanského, ve vlastnictví města Rožnov p.R.. Tento stav vznikl dle sdělení 
Paní S.M. v letech 1998-99 při rekonstrukci této komunikace v souvislosti s opravou inženýrských sítí 
a rozšířením komunikace.  
Žádost paní S.M. byla projednána v koordinační skupině (8.11.2016) a bylo odsouhlaseno, aby v 
rámci dlouhodobé strategie města vykupovat pozemky pod místními komunikacemi od třetích osob, 
dohodl odbor správy majetku s paní S.M. odkoupení užívané části pozemku p.č. 2180/23. 
Geometrickým plánem č. 6287-7096/2017 na zaměření skutečného průběhu místní komunikace 
vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o. , IČO: 04410793 dne 8.12.2017 (dále jen „geometrický 



plán“) byl z pozemku p.č. 2180/23 odměřen a oddělen pozemek o výměře 27 m2 nově označený jako 
p.č. 2180/32.  
Cena pozemku p.č. 2180/32 na němž je místní komunikace 3. třídy pasportní číslo 326c ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm byla stanovena dle znaleckého posudku č. 6329-04/18 ze dne 
26.1.2018, vyhotoveného Ing. Dagmar Hrubou, IČO: 16665759, znalcem v oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí, jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 210 Kč/m2 pozemku a činí 
celkem 5.670 Kč. 
Tato cena odpovídá ceně obvyklé za výkupy pozemků pro obdobné účely a paní S.M. s cenou 
souhlasí. Geometrický plán a znalecký posudek byly vypracovány na náklady města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části pozemku 
p.č. 2180/23, nově označené jako p.č. 2180/32 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- - kupní smlouva č. 52/2018/OSM 
P2 - geometrický plán č. 6287-7096/2017 
P3 - znalecký posudek č. 6329-04/18 ze dne 26.1.2018 
 

 

Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č. 7/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p.č. 2180/23, k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6287-7096/2017 jako pozemek p.č. 
2180/32 o výměře 27 m2, od  paní S.M.,  Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 5.670 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 52/2018/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní S.M.  jako prodávající ve znění uvedeném v 
příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 

 
 Hlasování o usnesení č. 6/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

7.6  Projednání a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v 
k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, 
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín do 
vlastnictví města Rožnov p.R. (pozemky pod chodníky a místními 
komunikacemi ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Na základě dokončených investičních akcí včetně výkupu pozemků městem Rožnov p.R. při výstavbě 
chodníků v k.ú. Tylovice a rekonstrukci komunikací dotýkajících se pozemků ve správě Ředitelství 
silnic Zlínského kraje v k.ú. Rožnov p.R. a v k.ú. Tylovice, a dále dle dopisu od Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 (příloha č.1) a žádosti dle e-mailové 
korespondence z 19.1.2018 (příloha č.2) odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města návrh 
usnesení pro majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a  ŘSZK (resp. Zlínským 
krajem) formou bezúplatného převodu, jak je uvedeno výše. 
Rada města na svém zasedání dne 16.2.2018 usnesením č. 1656/102 schválila vyhlášení záměru na 
bezúplatný převod pozemků: 
a)  p.č. 706/2     - ostatní plocha, silnice o výměře   50 m2 
p.č. 3564/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 367 m2  
p.č. 3566/20 - ostatní plocha, silnice o výměře   42 m2  
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
b)  p.č. 342/3     - ostatní plocha, silnice o výměře   1 m2  



p.č. 372/6     - ostatní plocha, silnice o výměře   5 m2  
p.č. 545/5     - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2  
p.č. 1142/9   - ostatní plocha, silnice o výměře   1 m2  
p.č. 1337/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 
p.č. 1337/49 - ostatní plocha, silnice o výměře   9 m2 
vše v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje  
(ŘSZK), viz. snímky katastrální a orto-foto mapy č. 1 až 9, a dále doporučila zastupitelstvu města 
schválit nabytí pozemků uvedených v návrhu tohoto usnesení z vlastnictví Zlínského kraje (ŘSZK) 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a 
jejích příloh (viz. snímky katastrální + orto-foto mapy č.10 až 17). 
Vzájemný bezúplatný převod pozemků při majetkoprávním vypořádání mezi Zlínským krajem a městem 
Rožnov p.R. byl odsouhlasen i na společném zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Rožnov 
pod Radhoštěm konaném dne 20.6.2016 v Rožnově pod Radhoštěm. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- - dopis od Ředitelství silnic Zlínského kraje z 8.4.2016 zn. ŘSZKUH02964/16-235 
P2 - e-mail z 19.1.2018 
P3 - pozemky města k převodu na ŘSZK-z GIS města - k.ú. Tylovice 
P4 - pozemky ŘSZK k převodu na město-z GIS města - k.ú. Tylovice 

 
 

Diskuse: 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/XXIII.  
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. 
 

 
 Hlasování o usnesení č. 8/XXIII: 

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

       



   Usnesení přijato. 
 
 
 

7.7 Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 
1040/66 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída 
Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města 
Rožnov p.R. (pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou 
bezúplatného převodu. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 5.4.2016 byla na město Rožnov p.R. podána vedením Střední školy informatiky, elektrotechniky  
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „SŠIEŘ“)  
žádost ze dne 4.4.2016 o převod pozemku p.č. 1040/50, jehož součástí je chodník, kde pozemek i  
chodník je ve vlastnictví města Rožnov p.R.. 
SŠIEŘ má zájem do budoucna o uzavření areálu školy oplocením svých pozemků z důvodu  
bezpečnosti a ochrany majetku školy (viz. příloha č.1). 
Jako náhradu nabízí SŠIEŘ části pozemku p.č. 1040/11, p.č.1040/66, event.. p.č. 1040/21 ve  
vlastnictví Zlínského kraje (dále jen „ZK“) se kterými má SŠIEŘ právo hospodařit pro možnost  
vybudování chodníku kolem areálu školy. 
Žádost byla opakovaně projednána na koordinační skupině (13.4.2016, 8.6.2016 a 20.1.2017), kde  
bylo dohodnuto, že:  
1/ město nechá vypracovat projektovou dokumentaci na realizaci nového chodníku (dále jen "PD") na 
pozemcích ZK p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66    
2/ na základě PD budou mezi městem a ZK uzavřeny smlouvy pro realizaci stavby chodníku na 
pozemcích ZK    
3/ po vydání stavebního povolení bude provedena realizace stavby chodníku                 
4/ na základě zaměření skutečného stavu realizované stavby chodníku bude vypracován geometrický 
plán (dále jen "GP"), provedena kolaudace chodníku a následně bude proveden zápis GP do katastru    
nemovitostí    
5/ budou vyhotoveny smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem a ZK na základě kterých 
bude proveden převod pozemku p.č. 1040/50 ve vlastnictví města na ZK a převod části pozemků 
1040/11, p.č.1040/66, event. p.č. 1040/21 ve vlastnictví ZK na kterých bude stavba nového chodníku 
do vlastnictví města. 
Dále bylo na základě dohody vedení města s ředitelem SŠIEŘ dojednáno, že víceúčelové sportovní  
hřiště u SŠIEŘ bude po dobu letních prázdnin a v průběhu školního roku, ve vymezených dnech  
bezplatně zpřístupněno pro veřejnost k hraní míčových her dle následně uzavřené Smlouvy o  
spolupráci při zajištění využití volného času dětí a mládeže v rámci prevence sociálně patologických  
jevů mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a SŠIEŘ (sml. č. 232/2017/OSM ve znění dodatku č.1  
ag.č. 232/2017/OSM/1). 
Na základě městem vypracované projektové dokumentace pro stavbu „Stavba a stavební úpravy 
chodníku na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm“ (dále jen “stavba chodníku“) na pozemcích p.č. 
1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 (viz. koordinační situace a katastrální situační snímek) ve 
vlastnictví Zlínského kraje byl Zlínský kraj požádán o udělení souhlasu s umístěním stavby chodníku 
pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. 
Pro realizaci stavby chodníku předkládá odbor správy majetku zastupitelstvu města návrh usnesení pro 
majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Rožnov p.R. a SŠIEŘ (resp. Zlínským krajem) formou 
bezúplatného převodu, jak je uvedeno výše. 
Rada města na svém zasedání dne 16.2.2018 usnesením č. 1657/102 schválila vyhlášení záměru na 
bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m2, 
jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod  
Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje (SŠIEŘ), viz. snímek katastrální a orto-foto mapy s 
vyznačeným pozemkem města p.č. 1040/50 v k.ú. Rožnov p.R. a dále doporučila zastupitelstvu města 
schválit nabytí částí pozemků uvedených v návrhu tohoto usnesení z vlastnictví Zlínského kraje (SŠIEŘ) 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a 
jejích příloh (viz. snímek katastrální + orto-foto mapy s pozemky p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 
1040/66, koordinační situace a katastrální situační snímek). 



Vzájemný bezúplatný převod pozemků při majetkoprávním vypořádání mezi Zlínským krajem a městem 
Rožnov p.R. byl odsouhlasen i na společném zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Rožnov 
pod Radhoštěm konaném dne 20.6.2016 v Rožnově pod Radhoštěm. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- žádost SŠIEŘ z 4.4.2016 na město Rožnov 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš – doplňuje, že  SŠIEŘ  chce budovy technicky propojit, záměr chápe, především z 
bezpečnostního hlediska. Spolupráce se školou je dobrá, vychází nám vstříc s  možností 
bezplatného užívání hřiště v letních měsících.   
p. Koryčanský – místní obyvatelé nechtějí, aby zanikl stávající chodník, který jim umožňuje 
zkrácenou cestu k autobusové zastávce. Nový chodník bude znatelně delší, což s sebou bude 
přinášet pro město i vyšší náklady na údržbu. Domnívá se, že škola by propoj mezi budovami 
mohla lépe vyřešit nadzemním krčkem a stávající chodník by tak mohl být zachován.   
Ing. Holiš  – varianta byla projednávána, nejsme však investorem případného propojovacího 
krčku. Pod školou  žádný chodník prozatím není a v budoucnu by tam město chodník mělo 
postavit. Je pro směnu pozemků.   
Ing. Jan Kučera  – dodává, že záležitostí se zabývala také RM. Rozhodnutí není černobílé, 
diskutovalo se i o názoru p. Koryčanského. Máme však pochopení pro školu, která chce areál 
sjednotit především z bezpečnostních důvodů. Se školou máme dobrou spolupráci a vždy 
jsme se dohodli na kompromisech. Chápe, že pro občany je možná prodloužení cesty na 
zastávku autobusu nepohodlné, ale řešit zabezpečení areálu školy je přednější. 
Ing. Střálková – táže se, zda tam bude  trvalé oplocení nebo bude k dispozici branka? 
Ing. Kubiš – to bohužel nevíme,  nevíme ani, kdy realizují oplocení areálu.  
p. Koryčanský – navrhuje přesunout autobusovou zastávku blíž, aby občané nemuseli chodit 
na konec sídliště. PODNĚT! 
RNDr. Mikušek – pokud tam škola  vybuduje  propojení, nehraje roli zda, nadzemní či 
pozemní. Když se hřiště stavělo byla přístupnost pro veřejnost v podmínkách. Nejde jen o 
dobrý úmysl školy.  Přimlouvá se o další jednání se zástupci školy a  hledat vhodné řešení. 
Vybudováním nadzemního propoje by průchod  zůstal zachován. 
Ing. Holiš  – o záležitosti jsme jednali několikrát, škola má zájem areál uzavřít. Záležitost ještě 
prověříme.  Dnes je nachystán záměr, který vyhlásíme, příště sdělíme závěrečné  stanovisko. 
Ing. Kubiš – nyní projednáváme, že zastupitelstvo souhlasí s nabytím pozemku od Zlínského 
kraje.   Záměr schvalovala RM. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 9/XXIII.  
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. 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XXIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 



7.8 Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města 
Rožnov p.R. pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch 
vlastníka této budovy pana B.J. , Zašová, v k.ú. Rožnov p.R.. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 26.6.2017 požádal pan B.J.  jako vlastník budovy bez č.p. postavené na pozemku p.č. st. 2636 ve 
vlastnictví města Rožnov p.R., v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o odkup pozemku p.č. st. 2636 pod touto 
budovou, aby dořešil majetkoprávní vztahy.  
Jedná se o pozemek pod budovou se způsobem využití technické vybavení, která dříve sloužila jako 
výměníková stanice. 
Nyní je budova bez technologického vybavení a je značně poškozena. Záměrem pana B.J.  je v souladu 
s územním plánem města po dořešení majetkoprávních vztahů přestavět budovu na garáž. 
V žádosti pan B.J.  žádal i o část sousedního pozemku p.č. 1040/4 ve vlastnictví města Rožnov p.R.. 
Žádost projednala dne 18.7.2017 koordinační skupina a požádala pana B.J. o upřesnění jeho záměru 
v dané lokalitě. 
Po dodání podkladů k upřesnění záměru pana B.J.  byla jeho žádost znovu projednána v koordinační 
skupině dne 19.9.2017. 
Koordinační skupina souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 2636 panu B.J. S odkupem části sousedního 
pozemku p.č. 1040/4 koordinační skupina nesouhlasí a nabízí panu B.J.  uzavřít na tuto část pozemku 
smlouvu o právu provést stavbu zatravňovací zpevněné plochy sloužící pouze pro vjezd do nově 
vybudované garáže na p.č. st. 2636 a ne jako parkovací stání, za podmínek zachování stávajícího 
přilehlého chodníku a vysazení dvou nových stromů u tohoto pozemku ve spolupráci s městským 
zahradníkem. 
Pan B.J.  koupil budovu na pozemku p.č. st. 2636 na základě kupní smlouvy ze dne 29.3.2017 od 
společnosti Immobilien Pirker Reality, s.r.o., Všechromy 26, 25163 Strančice, IČO: 60747641. 
Město Rožnov p.R. však mělo a má jako vlastník pozemku p.č. st. 2636 předkupní právo na koupi 
budovy (blíže viz. vyjádření právního odboru, Mgr. Pšenicová). 
Z důvodu, aby po vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 nedošlo při schvalování kupní 
smlouvy zastupitelstvem města Rožnov p.R. na prodej tohoto pozemku panu B.J. k zpochybnění této 
kupní smlouvy s tím, že město Rožnov p.R. má uplatnit předkupní právo na budovu na pozemku p.č. st. 
2636 a řešit její využití, odbor správy majetku se přiklonil k možnosti navržené právním odborem, a dne 
19.1.2018 projednal na zasedání rady města bod 3.3.5. (INFORMACE - prodej pozemku p.č. st. 2636 
ve vlastnictví města Rožnov p.R. pod budovou bez č.p. – technické vybavení, ve prospěch vlastníka 
této budovy pana B.J. , Zašová, v k.ú. Rožnov p.R.), v kterém doporučil radě města předložit rozhodnutí 
o vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 do zastupitelstva města a tím umožnit 
zastupitelstvu města projednání případného využití stavby nebo vyhlášení záměru na prodej pozemku.  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala prodej výše uvedeného městského pozemku a 
souhlasila s předložením záměru do zastupitelstva města.  
Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve prospěch pana B.J. , jak je uvedeno v 
návrhu usnesení a důvodové zprávě.  
Cena pro prodej pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  upřesněný záměr žadatele k využití požadovaného pozemku  z 31.8.2017 

 

Diskuse: 
p. Koryčanský  – máme informace k čemu prostor bude sloužit? Obec by pro prostory našla 
v budoucnu uplatnění. Kdyby město  využilo  možnosti předkupního práva, mohlo by uvést 
budovu  do funkčního stavu. 
Ing. Kubiš – p. Janíček koupil budovu od společnosti IPR, nyní je jejím vlastníkem.  Viz. 
stanovisko právního odboru.  Pokud město nemá nyní návrh,  jak budovu využít, zbytečně  
zablokujeme panu B.J.  možnost, naložit  s budovou dle svých představ a  budova bude nadále  
chátrat. 
Ing. Holiš – technický stav budovy je špatný, RM hlasovala pro její případné využití 
s negativním závěrem.  
Bc. Blinková – táže se, zda byl odkup od IPR legální,  město o objekt přišlo! 
Mgr. Vrublová – hlavní soudní spor se společností IPR se týkal 31 sporných nemovitostí,,,  
mezi nimi je i budova energobloku. Bylo určeno že vlastníkem není IPR.  Bohužel  ke stavbám 



energobloku a vysílače se nenašel nabývací titul, že město je vlastníkem. Soud tak  určil,  že 
vlastníkem staveb je IPR. Společnost měla vůči městu  nabídkovou povinnost, ale tuto 
nesplnili. 
p. Koryčanský – společnost IPR tak město obešla, měli jsme mít předkupní právo. Je pro 
nějak se k záležitosti postavit. 
Mgr. Vrublová – pozemek byl města stavba byla ve vlastnictví společnosti IPR, ale město 
mělo předkupní právo a společnost  měla povinnost městu předkupní právo nabídnout. 
Namísto toho převedla budovu třetí osobě.  My se nyní můžeme pouze  domáhat po novém 
vlastníkovi,  aby nám převedl stavbu do vlastnictví za stejných podmínek, za jakých získal 
stavbu od společnosti IPR. Můžeme chtít po vlastníkovi majetkoprávní vypořádání.  
Bc. Blinková – táže se, zda v případě  vysílače a mateřské školy i základní školy je případ 
stejný? 
Mgr. Vrublová – MŠ a ZŠ už patří městu , vysílač ani energoblok město nikdy nevyužívalo ani 
se budovy nestaralo. 
RNDr. Mikušek – domnívá se, že pan B.J. nabyl budovu v rozporu s legislativou, nyní je 
vlastníkem,  ale soudně lze jistě vlastnictví zpochybnit. Je pro,  nejdříve  záležitost legislativně 
narovnat , pak řešit prodej budovy.  
Mgr. Vrublová – občanský zákoník postup řeší, viz. písemné stanovisko kupní smlouvy  mezi 
společností IPR a novým nabyvatelem. Smlouva je platná a její zpochybnění by nebylo 
úspěšné. Město se může  domáhat,  aby  mu vlastník  převedl stavbu za stejných podmínek, 
jako on nabyl stavbu od společnosti IPR. 
p. Koryčanský –  nejdříve je pro zvážit případnou využitelnost objektu např. pro vybudování 
parkovacích míst a tyto pronajímat občanům.  
Ing. Holiš – obává se, že investice by byly natolik velké, že by je nesplatil nějaký  pronájem 
p. Vychodil – pro město by mohla být   budova  vhodná např. pro umístění nářadí pracovníků 
VPP.  Úprava budovy tak byla nenákladná a využití by bylo. Nesouhlasí s prodejem pozemku.  
Ing. Holiš  – o záležitost jednali na zasedání RM, také komise se tímto zabývaly. Z jednání 
nevzešel podnět získat budovu do vlastnictví města. Jde o nárůst obecního majetku, o který 
se město bude muset starat a spravovat jej a s tím souvisí další náklady.  
Bc. Blinková – dle právního výkladu město mělo a má předkupní právo. Sice prozatím pro 
budovu nenašlo využití, ale již dnes zde padlo několik návrhů. Je pro o záležitosti dál  jednat.  
Ing. Holiš  – žadatel  má již s budovou jistý záměr který městu  předložil a neví, jak jej nyní 
přesvědčíme k prodeji budovy.  
p. Koryčanský  – vše kolem budovy patří městu, můžeme to mít celé v režii. 
Ing. Matějka – táže se, zda máme možnost ovlivnit co tam vlastně bude, zda opravdu jen 
garáž? 
Mgr. Drápal – táže se, proč město nemělo zmiňované objekty, jako  součást žaloby? 
Mgr. Vrublová –jde o  nabývací titul z r. 1991. u energobloku a vysílače se nepodařilo najít 
žádnou převodní listinu. Byl napsán jen pozemek nikoli stavba, proto jsme u soudu nemohli 
uspět 
p. Jelínek -  pokud pozemek neprodáme co dál? Město může podat žalobu na současného 
majitele, aby budovu mohlo koupit? 
Mgr. Vrublová – potvrzuje, že je nutná  dohoda s majitelem zda bude  ochoten předat městu 
nemovitost. Pak by následovalo  soudní jednání o financích a podmínkách,  za kterých on 
budovu  kupoval a ty by musely být dodrženy. 
p. Koryčanský -  Léta jsme stav tolerovali, jaký za to bereme nájem od společnosti IPR? 
Ing. Holiš  – můžeme se dopátrat, dnes neprodáváme, ale  vyhlašujeme záměr, který 
zveřejníme.  Příště bude smlouva, kterou doplníme a pokud budovu budeme chtít , vyčíslíme 
náklady na úpravy. Mimo jiné  součástí jsou také inženýrské sítě, odvětrání, elektro – to vše 
by navyšovalo náklady.  
RNDr. Mikušek – pokud pozemek prodáme, vlastník bude součástí řízení a my se budeme  
muset dožadovat  jeho souhlasu . 
Ing. Holiš – vlastník budovy  už účastníkem řízení je. 
Mgr. Kopecký – navrhuje vstoupit v jednání s majitelem, a  pokud budeme hlasovat o prodeji 
zjistit, co s budovou majitel zamýšlí.  



p. Koryčanský  – táže se, zda  budova má číslo popisné?  
Ing. Kubiš – budova má samostatné číslo v katastru, technicky není s vedlejší budovou města 
spojena.  
Ing. Holiš – upozorňuje, že nyní schvalují zastupitelé zveřejnění záměru.  
 
 
Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku 
p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
na základě žádosti pana B.J. , trvalý pobyt Zašová, dle důvodové zprávy a jejích příloh 
a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední 
desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 
 
Hlasování o usnesení  

Pro:        4                    Proti:                    5 Zdržel se:           8 Nehlasoval:           0 

       
  Usnesení nepřijato. 
 
Následuje 10 min. přestávka. 
Vedení ZM přebírá Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
 

8.1 Partnerská spolupráce: projekt na realizaci VIII. Rožnovské Olympiády dětí a 
mládeže s rozšířením o partnerskou spolupráci skupin z partnerských měst, 
v rozsahu popsaném v projektové žádosti o grant z IVF (International 
Visegrad Fund)   

Předkladatel: Ing. Kučera, Mgr. Šnajdarová 
Projekt Rožnovských olympiád dětí a mládeže (dále jen RODM) je součástí dlouhodobějšího záměru 
města na podporu volnočasových sportovních zájmových aktivit dětí a mládeže, které by měly přispívat 
ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže a působit tak preventivně proti negativním jevům 
vyskytujícím se v současnosti u mladé generace jako jsou kouření, požívání alkoholu, drog a ostatních 
návykových látek, šikana, včetně kyberšikany a další, a přispívat tak ke snížení kriminality u tohoto 
segmentu populace. Od IV. ročníku je RODM koncipovaná jako soutěž škol, kdy po vzoru "velkých 
světových olympiád" jednotlivé školy reprezentují vybrané olympijské týmy složené z nejlepších 
sportovců z každé školy v jednotlivých kategoriích. 
 
Cíl projektu: 
Cílem podané projektové žádosti o grand z Mezinárodního Visegradského fondu (dále jen IVF) je v 
rámci VIII. ročníku RODM zapojit kromě škol rožnovského regionu také skupiny/školy z partnerských 
měst města Rožnova p. R. (Povážská Bystrica, Śrem, Körmend a Bergen), a získat tak prostředky pro 
další rozšíření spolupráce mezi partnerskými městy o oblast vzdělávání dětí a rozvoje zdravého a 
aktivního životního stylu dětí a mládeže. 
 
Předpokládaný finanční rámec projektu: 
Neuznatelné náklady projektu definované v projektové žádosti předložené do IVF jsou 30 957€ = 785 
070Kč (dle kurzu ČNB ze dne 14. 2. 2018 25,36Kč za 1 €) 
Uznatelné náklady projektu definované v projektové žádosti předložené do IVF neboli očekávaná výše 
grantu požadovaná žádosti o grand z IVF je 25 714€ = 652 107Kč (dle kurzu ČNB ze dne 14. 2. 2018 
25,36Kč za 1 €). (Pozn. IVF hradí až 100% uznatelných nákladů projektu) 
Ostatní náklady na realizaci VIII. RODM 2018 nezahrnuté do finančního plánu projektové žádosti 
předložené do IVF jsou 75 000Kč.  
Celkové náklady projektu na realizaci VIII. RODM 2018 se zahrnutím partnerské spolupráce s názvem 
„Olympic idea links children from partners cities“ jsou 860 000Kč.  
 
V rozpočtu pro rok 2018 je na realizaci VIII. RODM 2018 vyhrazena položka ve výši 360 000Kč na 
realizaci RODM 2018 a 70 000Kč na případné výdaje partnerů (ubytování + strava). Celkem 430 000 z 
rozpočtu města. 



 
Přidělení grantu z IVF na realizaci projektu s názvem „Olympic idea links children from partners cities“ 
je příležitost pro možnou úsporu čerpání rozpočtu města až o 222 000 Kč a realizaci akce ve výrazně 
vyšším rozsahu. 
 
V případě nepřidělení grantu z IVF na realizaci projektu, nebude projekt realizován v rozsahu popsaném 
v projektové žádosti předložené do IVF, tedy s rozšířením o partnerskou spolupráci. Bude však 
uskutečněna RODM 2018 ve finančním rozsahu definovaných položek v rozpočtu pro rok 2018 
vyhrazených na realizaci VIII. RODM a na případné výdaje spojené s partnerskými městy. Partnerská 
města se mohou RODM 2018 zúčastnit i při neobdržení grantu z IVF, avšak je nezbytná také jejich 
vlastní finanční spoluúčast. 
 
  
Tab. Přehled předpokládaných nákladů na realizaci VIII. RODM v závislosti na zisku grantu z IVF: 

 

  žádost bude akceptována žádost nebude akceptována 

Celkové náklady VIII. Rožnovské 
olympiády dětí a mládeže  

860 000 430 000 

očekávaný grant 652 000 0 

hrazeno z rozpočtu města 
     z toho rozpočet OKS 
     z toho rozpočet OŠ 

208 000 
0 
208 000 

430 000 
70 000 
360 000 

Detaily projektu včetně harmonogramu a finančního plánu jsou popsány v přílohách důvodové zprávy P01 a P02. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Tisková verze žádosti o poskytnutí grantu z IVF (v AJ) 
P2 -  Informace o celkových nákladech projektu (v AJ) 

 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bere na vědomí informaci o 
podané žádosti o grant z Mezinárodního Visegradského fondu na projekt v rámci 
spolupráce s partnerskými městy Povážská Bystrica, Śrem, Körmend a Bergen na 
realizaci VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže s názvem „Olympic idea links 
children from partners cities“ a schvaluje spolupráci s partnerskými městy spočívající 
v realizaci tohoto projektu v rozsahu popsaném v projektové žádosti o grant, která je 
přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 

8.2 Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2017: výstup z 
Veřejného fóra Zdravého města 2017 a veřejné ankety 

Předkladatel: Ing. Kučera, Mgr. Šnajdarová 



Dne 4. 10. 2017 určili občané města Rožnov pod Radhoštěm na 1. Veřejném fóru Zdravého města 12 největších 
problémů města v 6 oblastech rozvoje. Tyto problémy byly následně ověřeny veřejnou anketou, ze které vzešlo 11 
problémů, které by měly být v následujícím období primárně řešeny. 
 
Popis navrhovaného opatření: 
V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo město 4. října 2017 1. ročník veřejné diskuze 
„Veřejné fórum Zdravého města". V šesti pracovních skupinách představujících jednotlivé oblasti rozvoje (1| 
Infrastruktura, energetika a doprava, 2| Životní prostředí, veřejný prostor, územní plán, 3| Školství a sport, 4| 
Kultura, 5| Cestovní ruch, místní ekonomika, 6| Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení) občané diskutovali a hledali 
největší problémy města, ze kterých následně vybrali za každou oblast dva nejdůležitější. Průběh fóra i následné 
pořádání ankety se řídí metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR a jsou společné pro všechny členské 
municipality. 
 
Z fóra vzešlo 12 největších problémů města, které byly zařazeny do ankety k ověření mezi veřejností. Anketa 
probíhala od 16. 10. 2017 do 15. 11. 2017 v elektronické podobě na internetových stránkách města. V anketě 
celkem hlasovalo 1085 občanů. 
Výstupem je 11 ověřených problémů, které jsou průnikem pořadí problémů z Veřejného fóra s pořadím problémů 
v anketě (viz příloha P01): 
 
1. Kulturní sál (dům) 
2. Chybějící domov s pečovatelskou službou 
3. Podpora při rekonstrukci Sokolovny 
4-5. Dostavba knihovny 
4-5. Řešit parkoviště u ČD, včetně průchodnosti 
6. Dořešení problematiky tržnice 
7. Nedostatečná kapacita Domova pro seniory 
8. Nová víceúčelová hala (sportovní) 
9. Kulturní centrum - zřízení prostor pro spolkovou činnost 
10-11. Zlepšení bezpečnosti na cyklostezce (osvětlení, značení, …) 
10-11. MHD - městská hromadná doprava 
______________________________ 
12. Více laviček po celém městě 
 
Následující postup vyplývá z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR: Ověřené problémy by měly být projednány 
v Zastupitelstvu města, které by tyto ověřené problémy mělo vzít na vědomí a uložit Radě města, aby určila 
odpovědnosti za realizaci jednotlivých problémů a stanovila další postup (každému z výše uvedených problémů 
Rada města přidělí garanta, který bude dohlížet na řešení daného problému. Pověřený garant se bude zabývat 
řešením problému jeden rok do konání následujícího Veřejného fóra Zdravého města v roce 2018 (12. 9. 2018). 
Cílem není problém do roka vyřešit, neboť to často ani není možné, ale zabývat se jím a hledat optimální varianty 
pro jeho vyřešení. Před konáním Veřejného fóra Zdravého města 2018 garant informuje koordinátora projektu 
Zdravé město a MA21 o postupu, kterého se podařilo při řešení problému dosáhnout). 
 
Cíl, dopad: 
Uspořádáním Veřejného fóra Zdravého města dává město Rožnov pod Radhoštěm svým občanům najevo, že chce 
utvářet chod města ve spolupráci s nimi. Podle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR je dalším nezbytným 
navazujícím krokem rozhodnutí o způsobu, kterým budou určené problémy dále řešeny.  
 
Cílem je mít k dispozici rámcový plán postupu řešení problémů, který bude politicky zaštítěný a na jehož základě 
budou příslušní garanti dohlížet na realizaci navržených opatření. Díky tomu bude možné zlepšit podmínky života 
v Rožnově pod Radhoštěm. Občanům, kteří se zapojují do aktivit plánování s veřejností, bude tímto způsobem 
také poskytnuta zpětná vazba, a tím bude nezbytně podpořena funkčnost procesu plánování s veřejností.  
 
Občané měli možnost doplnit do ankety také další problémy, o kterých si myslí, že by jim vedení města mělo 
věnovat pozornost. Přehled všech námětů od občanů získaných při konání Veřejného fóra 2017 a ankety je v 
příloze P02. 



 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Tabulka TOP 10 problémů/priorit města RpR 
P2 -  Přehled všech problémů_VF2017+anketa10P 

 

Diskuse: 
p. Vychodil  – veřejného fóra se zúčastnil. Táže se, zda RM přidělí ke každé oblasti garanta, 
protože problémů je vyznačeno 11 a zda jsou garanti již vytipováni. V roce 2018 bude celá 
řada dalších projektů nebudou se přibírat další pracovníci úřadu? 
Ing. Jan Kučera – k jednotlivým oblastem budou  přiděleni garanti, avšak  pro několik témat 
může být stejná osoba a  nebudou to noví pracovníci úřadu.  RM bude o přidělení garantů 
diskutovat budou to členové RM,  vedoucí úředníci , či zaměstnanci úřadu. 
RNDr. Mikušek – dva body se prolínají viz.  položka č.  1 kulturní sál (dům), položka č. 2 
kulturní centrum (zřízení prostor pro spolkovou činnost). Táže se, co tím bylo myšleno? 
Ing. Jan Kučera – zařízení pro spolkovou činnost – jedná se o prostory či klubovny soužící 
spolkům a organizacím pro jejich klubovou činnost. Kulturní sál (dům) tím je myšleno kulturní 
centrum, které je již v realizaci.   
p. Koryčanský  – postrádá v materiálu konkrétní částky. Kolik financí na to bude město  mít. 
Jde o rozhodující informaci, která zde chybí.  
Ing. Jan Kučera – veřejné fórum není o konkrétních projektech, je o tom,  že občané sami 
iniciují o problémech, které je samotné trápí. Nehovoří se o nákladnosti. Co se týče úkolu pro 
příští rok problémy nemají být vyřešeny, ale chceme začít pracovat na projektech. Co se týče 
konkrétních financí o těch rozhoduje ZM. 
Ing. Houška –  v rozpočtových opatřeních  jsme schválili položku 300 tis. Máme strategický  
plán a  akční plán. Domnívá se,  že jde o  činnosti dublované. Nemíjí se to všechno účinkem? 
Vycházejme z akčních plánu a nabízejme to lidem! 
Ing. Jan Kučera – akční plán je prováděcí dokument strategického  plánu na dobu 4 let.  
Abychom mohli dlouhodobě plánovat, je zde úřad a jeho odborníci, kteří se podílejí na 
plánování a stanovení priorit, aby tyto byly nastaveny pro všechny politické zástupce, kteří 
v budoucnu na radnici přijdou. Právě od občanů tak budeme mít stěžejní informace, ve kterých 
oblastech cítí největší problémy. Co se týče financí, ano pořádání veřejného fóra nás stojí jisté 
finance, ale jsou vynaloženy na dobrou a užitečnou věc. Jde o řešení aktuálních problémů, ale 
jsou věci,  které nelze vyřešit za jeden rok. Snahou je, aby byl kvalitně vedený úřad, který bude 
vědět, kam směřovat.  
p. Koryčanský  – na slibech politických stran by se mělo stavět. Dost věcí, které se občanům 
slibovaly nejsou uskutečněny ale  některé nejsou ani  uskutečnitelné. 
Ing. Jan Kučera – většina kolegů v zastupitelstvu s  voliči komunikuje, chceme znát názory  
občanů, jde o rozdělané  projekty i pro příští ZM a potřebu  zrealizovat věci, které jsou nutné. 
Názory občanů z Veřejného  fóra jsou tak podkladem pro kvalitní rozhodování.   
Mgr. Kopecký – zapojení veřejnosti je důležité a průběžnost je  nutností.  Veřejné fórum 
hodnotí jako velmi přínosné.  Akcent kladený na některé bolavé věci je pro nás  signálem  
největší priority.  
p.. Jelínek – jsou velké investice, které trvají dlouho, na veřejném fóru však  šlo mnohdy o 
drobnosti, upozornění či podněty. To chápe jako důležitou věc. Potvrzení toho, že město jde 
správnou cestou. Neslibujeme modré z nebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 11/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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. 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

8.3 Projednání aktualizace schváleného dokumentu „Koncepce rozvoje bydlení 
města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ na verzi 1.1 

Předkladatel: Ing. Kučera, Mgr. Šnajdarová 
Odbor rozvoje ve spolupráci s Odborem správy majetku a vedením města přistoupil k aktualizaci verze Koncepce 
rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028 (dále jen KRB), schválené usnesením zastupitelstva 
města 7/XXI z 31.10.2017, v částech týkajících se bytové politiky města, a to za účelem zapracování změnových 
návrhů, které vyplynuly z procesu zavádění KRB do praxe. 
 
KRB po schválení zastupitelstvem vstoupila v platnost 1. 1. 2018 a v současnosti již tedy probíhá její postupná 
implementace. Implementace KRB má přímý a zásadní vliv na nemalý počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm 
(stávající nájemci, žadatelé o byt).  
 
Za účelem informování stávajících nájemců o změnách, které s sebou nese nová KRB, bylo zorganizováno 5 
seminářů pro stávající nájemce městských bytů (8-16.1.2018). V lednu byli také obesláni žadatelé o byt s cílem 
identifikovat, zda spadají do prioritních cílových skupin. Na základě získaných informací vyplynuly návrhy na změny 
ve schválené verzi KRB (bližší identifikace počtu osob, kterých se změny v KRB týkají či dotknou, nesrovnalosti a 
nejasnosti uvedené v KRB, návrhy pro zlepšení vyplývající z praxe, užívání městských bytů a samotné 
implementace KRB). Tyto jsou předkládány zastupitelům k projednání a schválení. Cílem KRB není dogmaticky 
trvat na jedné pravdě, ale vytvořit dokument, který bude co nejlépe naplňovat potřeby města a jeho občanů.  
 
 
Projednání návrhů změn k zapracování do KRB: 
Stanovené návrhy změn byly projednány na jednání Pracovní skupiny pro bytovou politiku města ve středu 
31.1.2018 16:00, a následně jednohlasně doporučeny k zapracování do KRB a k projednání Řídícímu výboru KRB. 
 
Přítomní členové Řídícího výboru KRB, který se sešel v neusnášení schopném počtu členů 5 z 14 ve středu 
7.2.2018, podpořili návrh změn jednohlasně a doporučili upravenou verzi KRB k představení na radě města a 
následně k  předání na zastupitelstvo města ke schválení. 
 
Rada města na svém 102. řádném zasedání 16.2.2018 projednala předloženou upravenou verzi KRB se 
zaznamenáním změn, a usnesením č. 1662/102 doporučila zastupitelstvu schválení přiložené verze 1.1 KRB. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  verze 1.1 KRB s vyznačením implementovaných změn 
P2 – Implementační tabulka KRB 
P3 – Schéma KRB - nové řešení bytové politiky 
P4 – přehled hlavních implementovaných změn KRB 
P5 – KRB, verze 1.1 

 

Diskuse: 
Ing. Jan Kučera   –  prezentuje 3 zásadní změny ke kterým v dokumentu dochází – 
změna č. 1 se týká nájemců a nájemní smlouvy 
změna č. 2 se týká nájemců, kteří plní své povinnosti vyplývající ze smlouvy 



změna č. 3 se týká fixace ceny, která vstoupí v platnost od 1.1.2018  a bude bez inflace po 
dobu 3 let. Vše bylo probráno v pracovní skupině pro bytovou politiku i výboru pro koncepci 
řízení. 
Ing. Holiš  – omlouvá se , že upravená verze KBR byla občanům předložena až v lednu, nikoli 
v prosinci.   
Bc. Blinková –  zpoždění způsobilo neklid těch, kterých se bytová koncepce týká. Nyní mohou 
být nájemníci spokojeni, finance budou účelně využity pro rekonstrukci domů, město se také 
účelně vyrovnalo s připomínkami občanů.  
RNDr. Lukáš – zarazil jej údaj, že v Rožnově  v roce 2011 bylo 538 neobydlených bytů a 
domů, což je vysoké číslo. Začalo se se sondáží proč tomu tak bylo? 
Ing. Jan Kučera – dodává, že i to je součástí koncepce, budeme zjišťovat,  proč majitelé domy 
a byty nevyužívají. 
p. Koryčanský  – navrhuje prioritně zateplit bytové městské  jednotky, které to potřebují 
PODNĚT!  
Ing. Jan Kučera – pokud do městské kasy půjde více financí, budeme investovat do bytových 
domů postupně. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje aktualizovanou 
verzi 1.1 schválené „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018 
- 2028“ z 31. října 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. Tato 
schválená verze 1.1 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018-
2028, která nahrazuje verzi 1.0 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 
pro 2018-2028, která byla schválena Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm 
usnesením č. 7/XXI dne 31. 10. 2017, je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

8.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky 
v rámci stavby Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes 
Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Moll 
 Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ukládá stavebníkům, kteří provádějí 
stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě 
smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení stavby 
požádal odbor rozvoje o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro zápis do katastru nemovitostí. 
Právo odpovídající služebnosti se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu, která je zjištěna podle platných 
cenových předpisů ve smyslu § 16b  zákona 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou 
jako pětinásobek ročního užitku, v souladu s platnou cenovou mapou pronájmů pozemků pronajímatele, kterou je 
stanovena obvyklá cena nájemného ve výši 15,40 Kč/m2/rok, celková částka pak činí 13.552,- Kč - výměra záboru 
činí celkem 176 m² dle přiloženého GP, tzn. 176m2 x 15,40Kč/m2/rok x 5 let. K hodnotě služebnosti bude připočtena 
příslušná sazba DPH. 
 
Uzavřená SoSB předpokládala rozsah VB ve výměře 67m2. S ohledem na dodatečný požadavek vlastníka 
pozemku (viz opis e-mailové zprávy níže) byl rozsah VB rozšířen o nově vybudované břehové opevnění. 
 
From: …………….. 
Sent: Wednesday, September 6, 2017 10:38 AM 
To: Moll Marek <moll.or@roznov.cz> 
Subject: RE: Cyklostezka, propojení, GP, žádost o souhlas 
 
Dobrý den ještě jednou, 



Dle GP je hranice zábradlí ( jeho bet. Patky. Ale není tam zaznamenána dlažba. 
Pokud ano pak to není z GP patrné a bylo by vhodnější poslat geom. náčrt 
S pozdravem 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Smlouva o zřízení služebnosti ( 028/2018/ORM ) 
P2 – GP č. 6278-7094/2017 
P3 – výměra služebnosti 
P4 - SoSB 

 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje, v rámci akce Propojení cyklostezky na Tyršově 
nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (č. 
028/2018/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným, 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. 13/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

9.1 Informace o spolupráci Rožnova p.R. s partnerskými městy v roce 2018 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Gross 
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy Bergen (Německo), 
Śrem (Polsko), Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko). Se všemi uvedenými městy jsou k 
dnešnímu dni uzavřeny také programové dodatky spolupráce na rok 2018, které specifikují obsahovou náplň a 
jednotlivé aktivity konané v rámci této partnerské spolupráce (viz přílohy). 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm má ve svém rozpočtu schválenu částku 280 tis. korun, kterou může použít na 
finanční podporu jednotlivých aktivit.  
 
Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2018 obsahuje 12 bodů, mezi nejvýznamnější 
aktivity patří výměny jednotlivých skupin organizovaných ZUŠ, sportovní výměny házenkářů a společné akce měst 
– Bezhraniční valašení a Rožnovská olympiáda dětí a mládeže. 
Program spolupráce s německým Bergenem a polským Śremem na rok 2018 obsahuje 6 bodů, mezi 
nejvýznamnější aktivity patří Dny Śremu, účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka, participace 
studentů na Mírových dnech Anny Frankové nebo Rožnovská olympiáda dětí a mládeže. 
 
Program spolupráce s maďarským Körmendem na rok 2018 obsahuje 11 bodů, mezi nejvýznamnější aktivity patří 
společný projekt Four Sounds, One Language, Dny Körmendu, účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila 
Zátopka, účast na Dnech města Körmend nebo Rožnovská olympiáda dětí a mládeže. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Programová náplň partnerské spolupráce s městy Bergen a Śrem 
P2 - Programová náplň partnerské spolupráce s městem P. Bystrica 
P3 - Programová náplň partnerské spolupráce s městem Körmend 

 
 

Diskuse: 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 14/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města 
Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

 
Hlasování o usnesení č. 14/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

9.2  Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve 
Vsetíně. 

Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
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.  
 
Při volbě přísedících, která proběhla v roce 2014 pro období 2014 - 2018, nebyli ze strany zastupitelů 
města Rožnov pod Radhoštěm kandidáti do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně navrženi. 
V tomto období tak u Okresního soud ve Vsetíně nepůsobí žádní přísedící, kteří by byli zvoleni za město 
Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Pro období 2016 – 2020 bylo Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm zvoleno celkem 11 
kandidátů. V tomto období tak za město Rožnov pod Radhoštěm působí u Okresního soud ve Vsetíně 
všech 11 zvolených přísedících.  
 
Pro období 2018 2020 žádá předseda okresního soudu alespoň o 2 přísedící. 
 
Postup voleb přísedících upravuje § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Skládá se ze tří kroků:  
 
1. Navržení kandidátů do funkce přísedících okresního soudu zastupitelstvem města.  
2. Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soudu. 
3. Zvolení kandidátů do funkce přísedících zastupitelstvem města. 
 
Bližší informace Vám byly již sděleny písemně na jednání zastupitelstva dne 12. 12. 2017. 
 
Předmětem tohoto podání je krok č. 1, a to navržení kandidátů do funkce přísedících okresního 
soudu zastupitelstvem města dle § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. 
 
Jedná se o níže uvedené občany města Rožnova pod Radhoštěm, kteří:  

a) projevili zájem kandidovat do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně,  

b) vyplnili a podepsali Prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, jehož součástí je i čestné prohlášení 
požadované lustračním zákonem (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy, dále 
jen „prohlášení“) a  

c) poskytli své životopisy. 
 
1. Fojtášková Helena, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 2  
Funkci přísedící doposud nevykonávala. 
O lustrační osvědčení bude požádáno po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 13). 
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
2. Horut Miroslav, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 3 
Funkci přísedícího doposud nevykonával. 
Lustrační osvědčení se vzhledem k datu narození nevyžaduje.  
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 



3. Chovanec Jan, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 4 
Funkci přísedícího doposud nevykonával. 
O lustrační osvědčení bude požádáno po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 13). 
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
4. Kroupová Špinarová Blanka, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 5 
Funkci přísedící doposud nevykonávala. 
Lustrační osvědčení se vzhledem k datu narození nevyžaduje.  
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11). 
 
5. Mikešková Hana, Rožnov pod Radhoštěm  
CV – viz příloha č. 6 
Funkci přísedící doposud nevykonávala. 
O lustrační osvědčení bude požádáno po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 13). 
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
6. Mitáš František, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 7 
Funkci přísedícího doposud nevykonával. 
O lustrační osvědčení bude požádáno po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 13). 
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
7. Pařízek Roman, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 8 
Funkci přísedícího doposud nevykonával. 
Lustrační osvědčení se vzhledem k datu narození nevyžaduje.  
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
8. Plucnarová Silvie, Rožnov pod Radhoštěm 
CV – viz příloha č. 9 
Funkci přísedící doposud nevykonávala. 
Lustrační osvědčení se vzhledem k datu narození nevyžaduje.  
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11). 
 
9. Vrána Pavel, Bc., Rožnov pod Radhoštěm  
CV – viz příloha č. 10 
Funkci přísedícího doposud nevykonával. 
Lustrační osvědčení se vzhledem k datu narození nevyžaduje.  
Aktuální výpis z rejstříku trestů bude předložen po schválení kandidatury (viz prohlášení bod 11).  
 
Rada města vzala na schůzi konané dne 16. 2. 2018 usnesením č. 1664/102 na vědomí postup při volbě 
přísedících a doporučila zastupitelstvu města hlasovat o každém z navržených kandidátů samostatně.  
 
Postup po schválení návrhu kandidátů:  
Seznam navržených kandidátů bude zaslán k vyjádření předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně.  
 
Kandidáti navrženi do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm 
budou vyzváni, aby v určeném termínu předložili výpisy z rejstříku trestů.  
 
Současně bude v souladu s § 6 lustračního zákona podána městem žádost o vydání lustračního 
osvědčení pro kandidáty, u nichž je zákonem vyžadováno tj. u kandidátů, narozených před rokem 1971 
včetně. Správní poplatek se nehradí.  
 
Navrženi kandidáti, kteří nedoloží výpis z rejstříku trestů bez záznamu, nebo negativní lustrační 
osvědčení v určeném termínu, nebo nebudou doporučeni předsedou okresního soudu, nebudou 
zastupitelstvu doporučeni ke zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně. 
Předpokládaný termín pro projednání zvolení přísedících – duben 2018. 

 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  vzor prohlášení kandidáta do funkce přísedícího  
P2 - CV_ Fojtášková Helena, Mgr. 
P3 - CV_ Horut Miroslav 
P4 - CV_ Chovanec Jan  
P5 - CV_ Kroupová Špinarová Blanka 
P6 - CV_ Mikešková Hana 
P7 - CV_ Mitáš František  
P8 - CV_ Pařízek Roman  
P9 - CV_ Plucnarová Silvie 
P10 - CV_ Vrána Pavel, Bc.  
 

 

Diskuse: 
p. Koryčanský – táže se, kolik přihlášených je přítomno na zasedání zastupitelstva, aby se 
mohli představit osobně? Vzhledem k tomu, že nikdo z kandidátů není přítomen, nikdo se 
nechce představit, jak zastupitelé mají rozhodnout a posoudit výběr kandidátů? 
Ing. Holiš – dodává, že kandidáta č. 8 neshledává vhodným  a nebude pro něj hlasovat.   
p. Jelínek – z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování u kandidáta č. 7.   
Bc. Blinková – namítá, že o kandidátech máme málo informací, také by uvítala, kdyby se 
zastupitelům představili osobně. Doplňuje, že pokud někdo z nominovaných není vhodným 
kandidátem, obdrží město vyjádření předsedy soudu.  
Mgr. Ing. Janíková – zastupitelé nyní kandidáty  schválí a je pak na předsedovi soudu, aby 
posoudil, zda jsou vhodnými. Zastupitelé pak na svém dubnovém zasedání budou jednotlivé 
kandidáty volit. Je možné kandidáty na dubnové zasedání pozvat, aby se mohli představit.  
Ing. Jan Kučera – táže se,  jaká byla předchozí zkušenost a postup při výběru kandidátů? 
Mgr. Ing. Janíková – v dřívějšku zastupitelé obdrželi návrh kandidátů a ty schválili. Nebyli ani 
představeni, ani nebyly k dispozici jejich životopisy.  
MVDr. Malcová – do budoucna navrhuje, aby se kandidáti přišli na zasedání zastupitelstva 
představit osobně. PODNĚT! 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Helenu Fojtáškovou, Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu 
města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(lustrační zákon).   

Hlasování o usnesení č. 14/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm pana Miroslava Horuta, Rožnov pod Radhoštěm.  

Hlasování o usnesení č. 16/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 17/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm pana Jana Chovance, Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města 



podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační 
zákon). 

 

Hlasování o usnesení č. 17/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 18/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm paní Blanku Kroupovou Špinarovou, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení č. 18/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje  do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm paní Hanu Mikeškovou, ,Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu 
města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(lustrační zákon). 

Hlasování o usnesení č. 19/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje  do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm pana Františka Mitáše, , Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu 
města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(lustrační zákon). 

Hlasování o usnesení č. 20/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje   do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm pana Romana Pařízka, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení  

Pro:          1                  Proti:                    7 Zdržel se:           9 Nehlasoval:           0 

       
  Usnesení nepřijato. 
 

 

 

Hlasování o usnesení č. 21/XXIII.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje  do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm paní Silvii Plucnarovou, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení č. 21/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 22/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje  do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně 
za město Rožnov pod Radhoštěm pana Bc. Pavla Vránu, Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování o usnesení č. 22/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
       
 

10.1  Projednání a schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou 
Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
V příloze podání Vám předkládáme ke schválení dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou. 
Předmětem tohoto dodatku je změna přílohy zřizovací listiny, ve které je uveden seznam svěřeného 
majetku. Konkrétně se z tohoto seznamu majetku vypouští sportovní areál (z dotačních důvodů je v 
majetku města) a dopravní hřiště (nyní se nachází u zimního stadionu). 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  dodatek č. 4 
P2-  zřizovací listina ZŠ Pod Skalkou 
 

 

Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy Pod 
Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ 45211761 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

10.2  Projednání a schválení programové podpory pro rok 2018 
Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále 
jen „Zásady“) schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 31. 10. 2017 
usnesením č. 9/XXI, předkládáme zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové dotace z 
rozpočtu města pro rok 2018 v členění na podporované oblasti a jednotlivé programy: 
PROGRAM I –  Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV –  Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V –  Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI –  Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení  
kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII -  Podpora komunitního života 



PROGRAM VIII –  Podpora vzdělávacích činností  
PROGRAM IX-  Podpora spolupráce mezi partnerskými městy  
 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami na 
svých jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise pro 
životní prostředí, komise zdravého města MA21 a sportovní komise). Závěrečné zprávy z hodnocení 
žádostí jednotlivých komisí (příloha č. 3) jsou nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak vyplývá z 
těchto zpráv, nebylo možné vyhovět všem předloženým žádostem. Důvodem úplného nevyhovění 
některých žádostí bylo nesplnění programových zásad a podmínek stanovených pro žadatele v 
jednotlivých programech jako je např. žádost podaná po termínu. Konkrétní zdůvodnění je uvedeno v 
jednotlivých zprávách uvedených dotačních komisí. Dotační komise dále částečné nevyhověly některým 
žadatelům v plné výši, z důvodu že výše požadovaných finančních prostředků ze strany žadatelů 
převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu určeny.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  návrh na rozdělení programové podpory  
P2 – návrh na neudělení programové podpory 
P3-   závěrečné zprávy komisí 

 
 
Diskuse: 
Ing. Vrážel – za předsedu komise sportovní informuje, že u jednoho žadatele nebyla dodržena 
kritéria zásad pro poskytování dotací. Žadatel nesplnil podmínku. Zastupitelé byli dodatečně 
informováni a viz. předložený materiál. Záležitost se týká Tenisového  klubu, bude mu 
umožněno podat žádost v rámci individuální dotace. Příloha č. 1 k zápisu. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 24/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze 
č. 1 důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 pro jednotlivé 
příjemce programové dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové dotace s 
jednotlivými příjemci podepsat,  
2. neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v  příloze č. 2 
důvodové zprávy. 
 
Hlasování o usnesení č. 24/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
  

10.3 Schválení obecně závazné vyhlášky o školském obvodu MŠ zřizovaných 
městem 

Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 
jen „školský zákon“) v § 179 odst. 3 stanoví, že obec vymezuje školské obvody mateřských škol obecně 
závaznou vyhláškou a to tak, aby bylo zajištěno přednostní přijímání dětí ze spádové oblasti, které před 
začátkem školního roku dosáhnou věku stanoveného v § 34 odst. 3 školského zákonu (pro školní rok 
2018/19 je to věk 3 let). Je tak jednoznačně stanovená zákonná povinnost obce jako zřizovatele 
mateřských škol zajistit podmínky pro naplnění práva všech dětí s trvalým pobytem na území města, 
které do 31. 8. 2018 dovrší 3 let na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání.  
 
Splnění této zákonné povinnosti může obec zajistit vydáním 2 typů obecně závazných vyhlášek, které 
nejsou v rozporu se zákonem. 
- První typ vymezuje pro každou mateřskou školu zřizovanou obcí samostatný školský obvod. 



- Druhý typ vymezuje pro všechny mateřské školy zřizované obcí jeden školský obvod, který tvoří území 
obce. 
 
První typ je administrativně a organizačně náročný, je třeba: 

- z registru obyvatel zpracovat seznam všech dětí ve věku 3 – 6 let podle místa trvalého pobytu 
a jejich rozdělení podle jednotlivých ulic, 

- z tohoto seznamu zjistit a vyčlenit dětí, které se již v mateřských školách na území města 
vzdělávají, 

- zjistit podle jednotlivých mateřských škol kolik dětí bude nastupovat ve školním roce 2018/19 
na základní školy a jakou budou mít volnou kapacitu na přijetí nových dětí, 

- odhadnout % dětí ve věku 3 – 5 let, které rodiče k zápisu k předškolnímu vzdělávání nepřihlásí 
a zůstanou doma nebo budou v dětských skupinách a lesní školce, 

- odhadnout % dětí, které dostanou odklad povinné školní docházky podle jednotlivých 
mateřských škol, 

- na základě zjištění podle předcházejících bodů vymezit spádové školské obvody pro jednotlivé 
mateřské školy podle ulic a „volných“ kapacit jednotlivých mateřských škol. 

- nutnost každoročně stanovit nové spádové školské obvody jednotlivých mateřských škol 
obecně závaznou vyhláškou podle místa trvalého pobytu dětí a jejich rozdělení podle 
jednotlivých ulic a „volných“ kapacit mateřských škol. 

 
Takto vymezené spádové obvody v obci metodicky doporučuje MŠMT a v rámci stanovení obecně 
závazné vyhlášky upřednostňuje Ministerstvo vnitra. Tento typ však vůbec nebere na zřetel právo 
zákonných zástupců přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání do jakékoliv mateřské školy 
v České republice bez ohledu na stanovené spádové obvody. Toto právo rodiče často využívají a v 
podmínkách Rožnova pod Radhoštěm tak přihlašují své děti k předškolnímu vzdělávání na 2 i více 
mateřských školách zároveň. Ředitelky mateřských škol pak ve spolupráci se zřizovatelem stejně musí 
řešit tento „umělý“ převis poptávky a zajistit umístění těchto dětí v jiné mateřské škole v rámci města. 
  
Druhý typ, který vymezuje pro všechny mateřské školy zřizované obcí jeden školský obvod, který tvoří 
území obce, je administrativně a organizačně jednodušší a ve své podstatě navazuje na způsob 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, který platil až do 31. 8. 2016, kdy nebyly pro mateřské školy 
stanoveny žádné spádové obvody.   
 
Odbor školství a sportu doporučuje schválení obecně závazné vyhlášky o školských obvodech 
mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm s jedním školským obvodem, který tvoří 
území obce s tím, že budou společně s ředitelkami mateřských škol přijata jednotná doporučení a 
kritéria k rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 
 
Pro usnadnění správního řízení při rozhodování ředitelek mateřských škol o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání dále zvažujeme zavedení registračního systému, který by umožnil zákonným zástupcům 
stanovit preference, na které mateřské škole, by chtěli své dítě vzdělávat. 
O možnostech stanovení spádových obvodů byla informována rada města, která na svém jednání dne 
27. 10. 2017 v rámci rozpravy se shodla na doporučení odboru školství pokračovat v přípravě obecně 
závazné vyhlášky o jediném školském obvodu mateřských škol na území města Rožnova pod 
Radhoštěm zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za předpokladu, že s tím budou souhlasit 
ředitelky mateřských škol a za podmínek stanovení jednotných pravidel a kritérií pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání.  
 
Po vyjádření ředitelek mateřských škol, že souhlasí s variantou jediného spádového obvodu na území 
města, byl zpracován návrh obecně závazné vyhlášky, který byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR 
k posouzení její zákonitosti. 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ve svém rozhodnutí Č. j. MV-136792-
2/ODK-2017 ze dne 1. 12. 2017 uvedl, že předmětný návrh obecně závazné vyhlášky nebyl shledán v 
rozporu se zákonem. 

 
Z výšeuvedených důvodů předkládáme zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2018 o školském obvodu mateřských škol na území města Rožnova pod Radhoštěm zřizovaných 
městem Rožnovem pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto podání. 
 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

P1-  OZV č. 1/2018 

 

Diskuse: 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o 
školském obvodu mateřských škol na území města Rožnova pod Radhoštěm zřizovaných městem 
Rožnovem pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná 
vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 
Vedení zasedání přebírá Ing. Holiš 
 

11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Bc. Pilař 
Periodický souhrn činnosti z uplynulý kalendářní rok, který je každoročně prezentován Zastupitelstvu 
města R.p.R. Je zde dám prostor pro přenesení podnětů na Městskou policii prostřednictvím zastupitelů 
města. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Prezentace ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti za rok 2017, 
komentář, koncepce dalšího rozvoje Městské policie.   

 

Diskuse: 
Bc. Pilař – prezentuje zprávu o činnosti Městské policie za rok 2017.  
Podává informace o provozní statistice:  aktuální stav strážníků je 22 osob, rozpočet 
13.387.000,-Kč, došlo k navýšení mzdových nákladů, dva noví strážníci nastoupili, jeden 
odešel k PČR. Došlo k zabezpečení objektů města, dovybavení kamerového systému, 
zavedení provozu  SOS linky pro seniory. Strážníci mají k dispozici  2 automobily.  
Dále seznamuje zastupitele s číselným přehledem množství přestupků. Převažují přestupky 
v dopravě, které souvisí s hustotou dopravy. Jen v našem ORP je registrováno 22.000 vozidel. 
Ostatní přestupky se pohybují v řádech 10 tis. Kč. Jde o rušení nočního klidu, porušení 
nařízení obce, proti občanskému soužití. Mezi další činnosti patří  odchyt zvířat, denní činnost 
čímž se rozumí každodenní dohled na přechodech u škol, v zimně dohled na průjezdnost 
komunikací. Městská policie spravuje také agendu ztrát a nálezů. Další činnosti vykonává 
MěPol v rámci  veřejnoprávních smluv s 6 obcemi, uvádí počet hodin, které byly v loňském 
roce v rámci jiných obcí odslouženy. Informuje také  o  nárůstu zaplacených pokut,  kdy činnost 
v této oblasti je důslednější a  souvisí s naplněním stavu strážníků, také s hustotou dopravy. 
Počet řešených přestupků pak souvisí s rozdělením a změnou zákona o přestupcích, což 
souviselo s přeškolením strážníků. V rámci prevence je nově  ustanovena komise prevence 
kriminality, jejíž usnesení jsou předkládána radě města. Doplňuje, že koncepce kriminality 
navazuje na koncepci kriminality ZLK. S tím souvisí přednášky na školách, provoz dopravního 
hřiště, reflexní doplňky. Na preventivní aktivity byla čerpána finanční  podpora ze ZLK ve výši 
15.000,-Kč. Strážníci se zabývají také dopravní výchovou pro školy. Co se týče SOS telefonů, 
tento nově zavedený projekt je velkým přínosem, vyžadoval sice  náklady ale výsledky jsou 
významnější. V programu budeme pokračovat. Program běží také díky 24 hodinové činnosti 
MěPol. Průběžně se doplňuje kamerový systém, obnova radiostanic. Proběhla také  



rekonstrukce budovy MěPol, kde je nyní kultivované prostředí s bezbariérovým vstupem. 
Došlo také k zateplení a  budova má konečně  reprezentativní vzhled. Co se týče zabezpečení 
provozu,  úroveň nyní odpovídá potřebám, došlo k oddělení veřejných prostor od prostor  
služebních.   
Ing. Holiš – děkuje panu řediteli  za zprávu i činnost MěPol. 
p. Koryčanský – zajímá se, zda už se občané dovolají z mobilního telefonu  na linku 156? 
Táže se kolik bylo už  rozdáno SOS telefonů? Dále apeluje, aby se na ul. Meziříčská častěji  
měřila rychlost.  
Bc. Pilař  - na linku se nelze dovolat. Operátor se tímto odmítá zabývat, jde o technickou 
záležitost. Většina chytrých telefonů má nastavenu funkci, kdy nouzová čísla jsou směřována 
do Zlína.  Prozatím bylo rozdáno kolem 30 ks SOS telefonů a máme alokovány finance zhruba 
na dalších 40 ks.  
Ing. Holiš  – společně s MěPol upozorňujeme PČR,  aby se ve městě více měřila rychlost. 
Ing. Matějka – táže se jak je to s prevencí v dodržování rychlosti,  jak je možno získat  SOS 
telefony a jaká je struktura MěPol? 
Bc. Pilař – telefony jsou k dispozici, sos volání je směřováno přímo na místní služebnu  MěPol, 
což je pro volajícího výhodou.  Co se týče měření rychlosti, proběhne realizace projektu 
zavedení  pevných měřících stanovišť , dojde k  osazení vytipovaných míst, což  umožní 
měření rychlosti  v městských ulicích. Co se týče struktury  MěPol má 24 hod. provoz,  4 
střídající se směny, některé dny je v ulicích 1 hlídka + 1 operátor, pokud se  ve městě koná 
větší  akce, dochází k navýšení hlídek. Sídlo je na Čechově ul.  227.  
Ing. Holiš – doplňuje, že letos byly schváleny  finance na projekt bodů měření rychlosti. 
RNDr. Lukáš – táže se, kdy se začne se měřit? Zda strážníci  odchytávají také kočky a  jiná 
exotická zvířata? 
Ing. Holiš  – s měřením bychom rádi začali  letos. 
Bc. Pilař – co se odchytu zvěře týče drtivou většinu tvoří psi, někdy však i  divoká zvěř . Jedná 
se hlavně o srny. Sledovali jsme však i   pohyb papouška jehož hodnota byla v řádech 10. 000 
Kč.  Problémem jsou pak  hadi –  především zmije. Co se týče koček, můžeme je umístit 
v útulku, ale  museli jsme  korigovat častá oznámení občanů o volném pohybu koček. Pes 
může být hrozba pro občany, kočky, holubi,  potkani, apod. nikoli. 
Ing. Střálková – žádá o bližší vysvětlení,  jak má občan požádat o SOS telefon. 
Bc. Pilař - ve spolupráci se sociálním  odborem máme z dřívějška seznamy cílové skupiny 
občanů, pro které by telefon mohl být přínosem. Jde především o seniory, kteří žijí sami a mají 
zdravotní potíže.  Ale předáváme jej  na základě požadavku občanů. Nemuseli jsme prozatím 
nikoho odmítat. Co se týče samotného užití SOS telefonů,  jde o promyšlený řetězec reakcí, 
kdy se snažíme dovolat zpět volajícímu, hlídka vyjíždí na místo, současně probíhá zjištění 
osoby blízké.  Když je nejhůř, otevře si  MěPol byt za pomocí hasičů. Technicky to není 
problém. 
Mgr.  Kopecký – táže se na počet osob bez domova ve městě. Co se týče rušení nočního 
klidu , kdy zasahuje MěPol  nejčastěji? 
Bc. Pilař – rušení nočního klidu je z poloviny na oznámení ze strany občanů.  Další se vztahují 
k provozu restauračních zařízení, také v době kulturních akcí ve městě. V současné době 
máme pár jednotlivců, kteří jsou bez domova. V  posledních 3 letech došlo k úbytku místních 
osob bez domova. 
Mgr. Drápal – jaká je obsazenost nocležny v těchto dnech, kdy jsou větší mrazy? Táže se 
také, zda jsou nějaké problémy s provozem skateparku?   
Bc. Pilař – co se týče dotazu na  obsazenost nocležny, tento by měl být spíše na poskytovatele 
sociálních  služeb. Co se skateparku týče, nejsou  evidovány stížnosti, oblast MěPol  
monitoruje a kontroluje. Strážníci zde sice řešili přestupky, ale díky funkčnímu kamerovému 
systému nejsou větší problémy.  Jde o sportoviště, které má svá pravidla pro provoz. 
Ing. Holiš  –  doplňuje, že v letošním roce bude pro návštěvníky skateparku zpřístupněno  
sociální zařízení na zimním stadionu. 
p. Vychodil – upozorňuje, že v  Zubří byli odchyceni 4 psi. Vzhledem k tomu, že město se 
nepodílí  na provozu útulku, táže se, zda odchyt byl uhrazen? 
Bc. Pilař – pokud se najde majitel psa zaplatí náklady on, obci se zasílá faktura za zákrok.  



Mgr. Kokinopulos – táže se, zda počet strážníků 22 je optimální a  jak obtížné je sehnat 
kvalitního strážníka? Máte nějakého nového žadatele? 
Bc. Pilař – rožnovsko je přezaměstnané a najít člověka splňující kompetence a kritéria je 
obtížné, nicméně od kritérií nehodlá slevit. Naplnění stavu jde v souběhu se záměry  vedení 
města a o finanční náklady. Změnili jsme podmínky přijímání strážníků,  kdy  bude vyvěšena 
pobídka, že hledáme zaměstnance, pokud se někdo přihlásí a splní parametry dostane šanci.  
Ing. Holiš  – doplňuje, že PČR dnes strážníky přetahuje, nabídkou vyššího finančního 
ohodnocení, což je pro nás riziko. 
p. Koryčanský – jak se projevil v praxi protikuřácký zákon? Nyní lidé kouří před restaurací od 
rána a znečišťují veřejná prostranství nedopalky. Jak je to s vozovým parkem? Co se zamýšlí 
s nočním klubem „Železo“.  
Bc. Pilař – co se rušení nočního klidu provozovnami týká, abychom mohli reagovat, je pro nás 
nutné obdržet oznámení ze strany občanů. Vozový park  slouží, o vozidla je pečováno, ale 
chtělo by to obnovu. 
Ing. Holiš  – potvrzuje, do aut se investuje na opravy, jedno auto bychom již letos chtěli 
vyměnit.  
Ing. Holiš  – děkuje za práci celému týmu MěPol 
Bc. Pilař – informuje, že v letošním roce slaví  MěPol slaví 25. výročí , zabýváme se historií, 
připravuje se vydání publikace a setkání osob, které mají s MěPol co do činění.  
 
Hlasování o usnesení č. 26/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov 
pod Radhoštěm za rok 2017. 
 
Hlasování o usnesení č. 26/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
 
 

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

Předkladatel: Ing. Kučera, Mgr. Cábová 
Komunitní plán sociálních služeb je klíčový dokument pro plánování financování a rozvoj sociálních 
služeb v území obcí s rozšířenou působností. Tento dokument analyzuje nabídku i poptávku po 
sociálních službách v regionu a navrhuje jejich optimální síť s přihlédnutím k finančním zdrojům. 
Aktualizace komunitního plánu reaguje na aktuální situaci a vývoj  v sociální oblasti v ORP Rožnov pod 
Radhoštěm.  
 
Informace o připravené aktualizaci Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP 
Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 byla předložena Radě města Rožnov pod Radhoštěm na jejím 
zasedání dne 24.11.2017. Rada města Rožnov pod Radhoštěm aktualizaci komunitního pláno 
projednala a vzala na vědomí.  
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm je aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 předložena k projednání a ke schválení. 
Poté bude předložena ke schválení také Valné hromadě Mikroregionu Rožnovsko.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 
– 2020 
P2 –  Příloha č. 1 
P03 – Příloha č. 2 
P04 – Příloha č. 3 



 

Diskuse: 
Mgr. Kopecký  – viz. příloha č. 2, která poukazuje na absence dětského psychiatra.  
Dostupnost lékařské péče je základní prioritou a jde o provázanost na bytovou koncepci města. 
Je třeba si tento propoj uvědomit a je zapotřebí přilákat do města odborné lékaře.  
Ing. Jan Kučera – lékaři specialisté chybí, některé je téměř nereálné sehnat. Budeme  řešit 
lepší pokrytí lékařů ve městě, jde však  také o  motivaci. V sociální oblasti se zabývali 
reálnějšími podněty. 
Bc. Blinková – zásadní je uzavírání smluv s pojišťovnami a jejich podmínky. Nejreálnější je 
cílený nátlak občanů a města právě na pojišťovny. Děkuje za materiál, nastavení komunitního 
plánu reaguje na potřeby občanů ORP. 
Ing. Holiš – doplňuje, že  minimálně 3 obce v ORP  mají problémy i s obvodními lékaři a 
zubaři, nejde jen o specializované lékaře. 
p. Jelínek – impulzy od občanů jsou důležité, komunitní plán je velmi dobře zpracován,  děkuje 
za jeho vznik. Jde o dlouhodobou práci, děkuje především p. Cábové. Není standardní, že 
takový plán vznikne bez dotace.  
Ing. Jan Kučera – přidává také velké poděkování všem kolegům, kteří se na materiálu podíleli. 
Bc. Blinková – také děkuje za kvalitní materiál,  má možnost porovnání s jinými městy, které 
komunitní plány mají. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 27/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje aktualizaci Komunitního plánu 
rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a 
jejich příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 27/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

11.3 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm dne 10. března 2018 

Předkladatel: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D  
 Dne 10. března 2018 si připomeneme 59. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které bylo krutě potlačeno 
čínskou armádou. Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na protest proti 
porušování lidských práv a omezování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. Tibetská vlajka 
zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním práv a svobod národů a menšin na celém 
světě. 
V loňském roce se k akci připojilo 752 obcí, měst, městských částí nebo krajů v České republice (mj. 
Frenštát p. R., Nový Jičín, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Vsetín). 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost Spolku Lungta 

 

Diskuse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2018 jako symbol protestu proti 
potlačování práv a svobod národů a menšin. 
 
Hlasování o usnesení : 

Pro:             10               Proti:                    0 Zdržel se:           7 Nehlasoval:           0 

       
  Usnesení nepřijato. 
 

11.4 Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018 
Předkladatel: Alois Vychodil  
Plán práce Kontrolního výboru ZM města Rožnov p. R. na 1. pololetí 2018 
 
1. Kontrola splnění závazku vyplývajícího z článku VII, pism. d) Kupní smlouvy č. 
028/200/OSM/KUX mezi MěÚ Rožnov p. R. a Energoaqua, a.s., Rožnov p. R., ve znění dodatku č. 1. z 
23. 5. 2014. Týkající se realizace sportoviště o výměře min.  500 m 2 a realizace potřebné Dopravní a 
technické infrastruktury dle podmínek Kupní smlouvy.  
 
2. Kontrola průběhu realizace níže uvedených projektů zahrnutých v rozpočtu města 2017 pro 
organizační jednotku (ORJ) 3900 - Odbor rozvoje, ODPA 2212 –Silnice. Rozpočet města pro rok 2017 
byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 5/XVI ze dne 20. 12. 2016. 

 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 28/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Rožnov pod Radhoštěm na 1. pololetí 2018 uvedený v důvodové zprávě. 
 
Hlasování o usnesení č. 28/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 

11.5 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 
2016 

Předkladatel: Alois Vychodil  

FRTI - ul. Sadová Odbor rozvoje města           3 500    tis. 

Smíšená plocha Kramolišov Odbor rozvoje města           2 000    tis. 

Bezručova ulice - rekonstrukce Odbor rozvoje města           7 000    tis. 

Dopravní napojení prům. areálu - PD Odbor rozvoje města                50    tis.  

Rekonstrukce ul. Pletařská - PD Odbor rozvoje města               150   tis.  

Rekonstrukce ul. Plynárenská - PD Odbor rozvoje města               100   tis. 

Rekonstrukce ul. Svazarmovská - PD Odbor rozvoje města               150   tis.  



Cílem kontroly bylo prověřit objem vynaložených finančních prostředků na přípravu projektů, které 
nebyly doposud realizovány a nejsou zařazeny ve výhledu investičních záměrů. 

  
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Zpráva o provedené kontrole projektů z období 2010 – 2016, které nebyly realizovány a u 
kterých se v započaté přípravě se nepokračuje. 

 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 29/XXIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 29/XXIII: 

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

       
  Usnesení přijato. 
 
 

11.6 Usnesení 49. zasedání RM z 21.1.1998 – Zajištění plakátovacích služeb na 
území města – bod stažen na žádost předkladatele 

Předkladatel: Bc. Blinková  

 
 

12.1 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu 
Předkladatel: Ing. Kučera  

V podkaldech měli ZM e-mailovou komunikaci s jasným vyjádřením ze strany společnosti SYNOT. Společenský 
dům v nájmu nemáme. 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková – nemá ze situace vůbec radost, občany města záležitost trápí, upozorňovala 
na to, že společnost neuzavře smlouvu za podmínek, které ZM schválilo, seznamovala se 
s korespondencí města, která proběhla  se společností SYNOT,  komunikovala s oběma bratry 
Valentovými, nabízí možnost zprostředkování dalšího jednání. Věc považuje za neukončenou. 
Společenský dům je svou významností nenahraditelný, chce najít řešení pro jeho  další  využití. 
Ing. Holiš  –  dodává, že zprostředkovatelů se v současné době hlásí dost. 
p. Koryčanský – doufal, že se město dohodne. Občané města přicházejí o kulturní zařízení,  
které sloužilo pro různé účely. Částka za nájemné 100 tis. Kč by byla přijatelná, proto,   aby 
byla zachována kultura a tradice. Zkusme v jednání pokračovat. Bylo řečeno, že se bez 
Společenského domu obejdeme, pak se ale obejdeme se i bez kulturního domu. 
Ing. Holiš  – jednání  se zástupci společnosti SYNOT neprobíhala dobře,  snažili jsme se, ze 
strany Valentů však nebyla vstřícnost. Zastupitelé mají hájit zájmy města nikoli soukromé 
společnosti. Zastupitelstvo vyjádřilo  jasně svůj názor. Budova není města, v roce 1996 se jí 
město zbavilo, protože ji nemohlo  spravovat.  Táže se kolikrát p. Blinková jednala s bratry 
Valentovými?  My jsme zastupitelům předložili veškerou korespondenci. Táže se čí zájmy  p. 
Blinková zastupuje? 
Bc. Blinková – s bratry Valentovými se zná již 30. let. Podporovali vždy služby a spolky  nejen 
v Rožnově. Dostala informaci, , že ze strany města nedošlo k vstřícnému přístupu. Jednání 
města považují za arogantní a nevstřícné. Jde o informovanost zastupitelky z obou stran. 
Ing. Jan Kučera – výzvy k dalším jednáním jsou dobrý směr.  Společenský dům má pro město 
hodnotu. Město je nyní schopno kulturu provozovat v jiných prostorách v provizoriu. Jde o to, 



co která strana očekává.  Jednání s p. Valentou byla konstruktivní a věcná, nejednali jsme 
arogantně a nevstřícně. Měli jsme však různé představy a mantinely, které se nestřetávaly. 
Pokud p. Blinková nabízí zprostředkování dalších jednání, nebrání se jim. 
Ing. Matějka –  cena za pronájem ve výši  100 tis. Kč + dalších 100 tis. nákladů měsíčně, které 
abychom museli za provoz budovy platit to je částka nepatřičně vysoká. Obě strany mají snahu 
se dohodnout, ale avizovaná cena je problém.  
RNDr. Mikušek – na vybudování kulturního centra neváháte vynaložit velké finance. Celý 
postup města je v tomto nesprávný, požadavky spolků lze vyřešit jinými objekty,  které ve 
městě vlastní různé subjekty např. rekonstruovaná budova Loana či administrativní budova 1. 
máje 1000. 
p. Koryčanský – předkládá příměr zimní stadion  versus Společenský dům,  kolik nás stojí 
provoz stadionu  měsíčně a  kolik by nás stál pronájem Společenského domu?.  
Ing. Holiš – bylo řečeno, že  bychom měli pokračovat v jednáních,  informace byla předložena 
bez návrhu  usnesení.  
 

12.2 Informace o investičních projektech 
Předkladatel: Ing. Holiš  

Informuje zastupitele, že dne 7.3.2018 proběhne v kině PANORAMA představení projektu 
kulturního centra pro veřejnost, kde budou občané seznámeni s podrobnostmi celého projektu. 
Co se týče přístavby knihovny – u obou projektů byla vydána žádost o územní rozhodnutí. 
K Investiční akci vodovod Horní Paseky, zde máme uzavřených 11 smluv, jednáme 
s vlastníkem pozemku, kde bychom mohli stavbu zkrátit.  
V dubnu zastupitelům předložíme aktualizaci realizačních záměrů. Některé investiční akce, 
alokované velkou finanční rezervou se nepodaří zrealizovat a  budeme hovořit, kam finance 
přeložíme.  
Projekt rekonstrukce vlakového nádraží - s Českými drahami se účastníme  na přípravných 
schůzkách rekonstrukce vlakového prostoru, společně s architektem,  o návrzích budeme 
zastupitele informovat.  Mělo by vzniknout dalších 40 parkovacích míst, součástí projektu je 
uvažovaný podchod, který by se měl investovat z fondu SFDI.  
Proběhlo také jednání s lesy ČR ohledně nákladové plochy, kde nejsou dodržované hlukové 
limity v nočních hodinách. Situace byla vysvětlena, nákladovou plochu má k dispozici firma, 
která má „vytendrované“ dřevo. Jednáme s vlastníkem pronajímatele plochy ČD Cargo, aby 
v neděli neprobíhala žádná nakládka a vykládka. Pokud bude docházet k porušení, apeluje na 
občany, aby se v tomto  případě obrátili se stížností na městský úřad. Také upozorňuje, aby 
občané nechodili  do nákladového prostoru.  
 

 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 18:30    hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     27. 2.  2018 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                       Lenka Vičarová          …………………………………………… 
   
 
                                           RNDr. Václav Mikušek    ……………………………………….. 
 
 


