
Z Á P I S 

z XXII.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 12.  prosince  2017  
 
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  
                                                                                                                                       Ing. Radim Holiš 
  

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017   
6.2        Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2017 
6.3     Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na 

období 2018 – 2022  
6.4        Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2018 
6.5       Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 

BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2018  
6.6       Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

4/2015, o místních poplatcích  
6.7       Informace k úkolu uloženého ZM usnesením č. 21 ze dne 20. 6. 2017 (odpis pohledávek z bytů 

starších 10 let)   
                                                                                    - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
Majetkoprávní oddělení 
7.1 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.  

7.2 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke 
stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní 
Paseky,ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov p.R.  

7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování nové veřejné dopravní 
infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm se soukromými investory  

7.4 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a 
dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ se 
soukromými investory v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm  

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/30 
v k.ú. Rožnov p.R. pro příjezdovou komunikaci k vodojemu – Horní Paseky  

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

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

 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš       

 



 
7.8 Pronájem Společenského domu  

                      - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dalibor Kubiš  
                                                                         

8. ODBOR ROZVOJE   
 8.1 Projednání a schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o nájmu pozemku 

par. č. 1000/1, k.ú. Rožnov p.R., v rámci přípravy investiční akce „Parkoviště na ulici 
Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm“  

 8.2  Projednání a schválení aktualizace „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s 
výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje 
města platného do roku 2020     

 8.3 Projednání a schválení smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v rámci stavby „Vodovod ul. Sadová“. 

 
                                                                                                  - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin 
 

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
 9.1  Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 

2018  
 9.2 Schválení příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a 

aktualizace Zásad pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 
2018  

 9.3 Schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm od 1. 1. 2018 

 9.4 Informace o žádosti předsedy okresního soudu o přísedící Okresního soudu ve Vsetíně pro 
období 2018 – 2022 

                                                                                   - Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
 9.5      Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm                                                                                                     
   - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross 
 9.6     Informace k závěrečnému vyúčtování oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm  
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Tomáš Gross  
                                                                           

10. ODBOR VÝSTAVBY  
 10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm   
 10.2 Seznámení s územními studiemi v Rožnově pod Radhoštěm  
                                                                                    - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
                                                                           

11. OSTATNÍ PODÁNÍ  
 11.1 Volba nového člena osadního výboru  
                                                                                                                                       - Ing. Vít Matějka 
 

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

„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“   
                                                                                                         - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
 
 12.2 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2018  
 
                                                                                                                                    - Ing. Radim Holiš 
 
 

1. ZAHÁJENÍ   
XXII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 00  hodin. 
Přítomno: 20       zastupitelů,  
Omluveni:   Libor Zavadil, pozn. RNDr. Václav Mikušek se dostavil později 
 



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

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ MVDr. Janu Malcovou   -  souhlasí 
➢ Aloise Vychodila    -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     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 
➢ Ing. Jaroslava Kučeru  – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
Na žádost místostarosty Ing. Jana Kučery se doplňuje program o dodatečný bod č. 11.2. 
„Projednání a schválení Individuální dotace - I. kolo 2018“ 

 
Hlasování o návrhu doplnění programu o bod č. 11.2.: 
 
 
 Hlasování o návrhu:  

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

       
   Návrh  přijat. 
 
Ing. Holiš informoval, že na žádost předkladatele se stahují body č.: 
č. 7.1 „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.“ 
č. 7.5 „Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku 
p.č. 3025/30 v k.ú. Rožnov p.R. pro příjezdovou komunikaci k vodojemu – Horní Paseky“ 



č. 7.6. „Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku 
p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vodojem – Horní Paseky“ 
č. 7.7. „Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku 
p.č. 3025/17 v k.ú. Rožnov p.R.  pro vodojem – Horní Paseky“ 
O stažení bodů na žádost předkladatele se nehlasuje. 
 

➢ Dále informoval, že k návrhu rozpočtu pro rok 2018 byly písemně ve stanovené lhůtě 
doručeny dvě připomínky, a to připomínka pana Miroslava Martináka a připomínka paní 
Evy Tvardíkové, obě doručeny městu dne 11. 12. 2017. Připomínky budou 
projednávány v rámci bodu 6. 4, ve kterém se bude schvalovat rozpočet města pro rok 
2018.  Připomínky jsou přílohou zápisu č. 1 a 2. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XXII: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
změn již odhlasovaných. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XXII:  

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

       
   Usnesení přijato. 
 
Pozn. Příchod RNDr. Václava Mikuška ve 14:18 hod. 
 

4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
➢ Mgr. Hep - sdělil, že z  usnesení zastupitelstva vyplývají dva úkoly: 

 
Usnesení číslo 21 ze dne 20. 6. 2017 
(bod č. 11.1. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole) 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zápis kontrolního 
výboru o provedené kontrole „Kontrola vnitřního kontrolního systému MěÚ“ a ukládá 
městskému úřadu připravit nejpozději pro zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 
2017 podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města ve věci odpisu pohledávek 
přiznaných pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím, z titulu pronájmu 
městských bytů, u nichž po uplynutí deseti let nedošlo k jejich vymožení.  
Úkol je předložen v rámci bodu č. 6.7. na  zasedání zastupitelstva 12.12.2017.    
 

Usnesení číslo 6 ,  ZM ze dne  31. 10.  2017 
(bod č. 8.2. Projednání a schválení změny vstupních podmínek v rámci probíhající    přípravy 

projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“) 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1) schvaluje změnu vstupních podmínek schválených usnesením zastupitelstva města č. 
16/XIII dne 21. 6. 2016 v rámci probíhající přípravy projektu "Kulturní centrum v Rožnově pod 
Radhoštěm", a to následovně: maximální celkové náklady realizace projektu (všech 
realizačních nákladů) činí 141,2 mil. Kč bez DPH a zároveň maximální výše spoluúčasti města, 
včetně případného bankovního úvěru, nepřesáhne 110 mil. Kč bez DPH,  ukládá radě města 
schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 144/2017/ORM uzavřené dne 23. 5. 2017 se 
společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 277 55 690, který zohlední 
schválenou změnu vstupních podmínek, dle důvodové zprávy a jejích příloh, 
2) ukládá radě města zpracovat závaznou bilanci tvorby vlastních finančních prostředků 
a výše cizích zdrojů na financování kulturního centra a přístavby knihovny, a to dle 
jednotlivých let na období 2017 až 2020. Tento materiál předložit ke schválení 



zastupitelstvu města a následně zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 a 
rozpočtového výhledu na léta 2019 a 2020. 
Úkol je předložen v rámci bodu 8.2 „Projednání a schválení aktualizace Akčního plánu rozvoje 
města“ na zasedání zastupitelstva 12. 12. 2017. Plán finančních prostředků na financování 
kulturního centra a přístavby knihovny bude předložen také v rámci bodu 6.4 před schválením 
rozpočtu města na rok 2018.  
 

Diskuse: 
 
 

5.1  Informace o činnosti rady města 
Mgr. Hep - zastupitele informoval, že  rada města se od posledního říjnového zasedání 
zastupitelstva sešla na dvou jednáních v termínech: 10.11. a 24.11.  Celkem projednala 72 
bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách 
města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/, nebo na sdíleném disku (Google). 
 

5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Ing. Holiš  - zastupitele informoval, že od říjnového zasedání zastupitelstva nedošlo v kauze 
soudního sporu s IPR k žádným změnám. 

 
 
6.1   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2017. 
Jedná se o poslední rozpočtové opatření roku 2017, v kterém zapojujeme na straně příjmů i výdajů 
zejména přijaté dotace. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- rozpočtové opatření č. 7/2017 
 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka  –  členové FV návrh schválili všemi hlasy. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 
v rozsahu 444 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

6.2   Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního 
výboru za rok 2017 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Vyplacení odměn za rok 2017 je navrhováno pouze těm členům kontrolního a  finančního výboru, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města nebo úředníky městského úřadu, a to na základě návrhu předsedů 
výborů. Výše odměny zohledňuje účast jednotlivých členů na zasedáních a  konkrétní aktivitu. 
Jednotlivé odměny jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- návrh odměn 

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


 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny členům finančního a 
kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2017, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.3   Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Rožnov 
pod Radhoštěm na roky 2018 – 2022 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Překládáme zastupitelstvu města ke schválení střednědobý výhled rozpočtu města Rožnova pod 
Radhoštěm na roky 2018 až 2022. Jeho zpracovatelem je Ing. Luděk Tesař, který je uznávaným 
odborníkem v oblasti komunálních financí a ekonomiky. Materiál je tedy předložen ke schválení v 
podobě, tak jak byl Ing. Tesařem zpracován, bez jakýchkoliv zásahů. 
 
Jedná se o pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování města. Obsahuje souhrnné údaje o 
příjmech a výdajích, prognózy, analýzy, doporučení. 
 
Rozpočtový výhled stanoví mimo jiné i finanční limity pro řešení investičních priorit města v jednotlivých 
letech a jednotlivých budoucích rozpočtech.  
 
Město RpR má v současné době schválen rozpočtový výhled na období 2017- 2022, nicméně v průběhu 
roku 2017 došlo k výrazným legislativním změnám, které mají zásadní vliv na tento dokument. Proto 
předkládáme jeho aktualizaci. Kromě změny terminologie a procesu schvalování (vyvěšení na úřední 
desce), nový dokument zapracovává zejména změny v oblasti příjmů. Jedná se o aplikaci novely zákona 
o rozpočtovém určení daní a změny příspěvků na žáka. Výhled se sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 
roční rozpočet. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- střednědobý  výhled rozpočtu Rožnova pod Radhoštěm na rok 2018 až 2022 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka  –  FV doporučuje zastupitelstvu materiál ke schválení všemi hlasy pro. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 4/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2018 až 2022 dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

6.4   Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2018 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 



Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 
2018 v celkové částce 424.000 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je v 
souladu s legislativou zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umožňující 
vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané vznést k návrhu písemné připomínky. Informace o 
takové případné skutečnosti bude podána na zasedání dne 12. 12. 2017. 
 
Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný, tzn. příjmy i výdaje se rovnají. Do příjmů jsou také 
zahrnuty financující operace, což je předpokládaný zůstatek finančních zdrojů ke konci roku 2017. Tento 
zůstatek bude po ukončení fiskálního roku aktualizován.  V oblasti příjmu z daní bylo vycházeno ze 
státního rozpočtu České republiky a rozpočtového výhledu zpracovaném externí poradenskou firmou 
CITIFINANCE  jakožto kontrolní analýzy. Ostatní příjmy jsou odhadovány dle smluvních ujednání a 
skutečnosti roku 2017. Rozpočet také zapracovává legislativní změny vyplývající ve změně 
rozpočtového určení daní.  
 
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje, tak plán investic. Významnou položkou je 
navýšení rezervy na investice na celkovou hodnotu 32 mil Kč. Tato rezerva je dle účetní metodiky 
chápána jako provozní výdaj, který se ale nebude čerpat. K této položce se pak Váže investiční výdaj 
13 mil Kč – PD Kulturní centrum a 2 mil Kč – PD přístavba knihovny. 
 
Rozpočet také obsahuje výdaje našich fondů (FRTI, Sociální fond).  V oblasti financování jsou 
plánovány splátky úvěrů.  Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 10.000 tis. Kč.  
 
Technická:  XLS tabulka rozpisu rozpočtu obsahuje zakryté sloupce, které lze odkrýt. V těchto sloupcích 
jsou pomocné údaje, jako např. ORG, účelový znak, rozpočet předchozího období, vyhledávací zkratky, 
poznámky apod. Soubor není zaheslován.  
 
Rozpočtové provizorium - pravidla 
 
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2018 nebyl schválen vůbec a bylo by 
hlasováno o usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto 
znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2017. 

U provozních výdajů, jejichž výše je smluvně sjednaná, pak v plné výši.  
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny v 

plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2016 do roku 2018, budou hrazeny v plné výši. 
4. Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny 

v plné výši. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2018-  sumárně. 
P2 - Rozpis rozpočtu návrhu rozpočtu města na rok 2018 – detail. 
P3 - Seznam nezařazených investičních akcí 
 
Diskuse: 
➢ Ing. Holiš   – o rozpočtu proběhly diskuse v rámci zasedání FV a také na pracovním 

semináři zastupitelů.  V současném materiálu tak bylo reagováno na předložené změny, 
které z těchto předchozích jednání vzešly.   

➢ Mgr. Hep- reaguje na podněty zastupitelů ohledně zvýšení provozních nákladů. V roce  
2018 dojde  o navýšení personálního obsazení úřadu a to v rámci Městského úřadu +5 
osob, v rámci Městské policie +1 osoba, v rámci odboru školství + 1 osoba – jde o pozici 
školního psychologa. Nárůst mzdových  nákladů pro rok 2018 tak bude o 9 mil. Kč, což 
zahrnuje zákonné navýšení mezd a navýšení položky pro odměny. V současné době má 
úřad deficit pracovníků, stále se nedaří  obsadit některé pracovní pozice. 

➢ Ing. Jan Kučera – dodává, že provozní náklady nejsou jen mzdy, ale zahrnují také růst 
rozpočtové rezervy a jednorázové výdaje. 



➢ Ing. Matějka – FV nepřijal k rozpočtu usnesení . Tři členové byli pro, dva se zdrželi 
hlasování. V souvislosti s rozpočtem diskutovali členové FV možnost předčasného 
splacení části stávajícího úvěru města. K tomuto přijali usnesení – všemi hlasy pro.  

➢ Ing. Holiš – o této záležitosti bylo vedení města spraveno a  vnímá to, jako  úkol určený 
Městskému úřadu. 

➢ Ing. Jan Kučera – informuje o plánu tvorby zdrojů Kulturní rezervy pro výstavbu kulturního 
centra a přístavbu knihovny, která je pro rok 2018 ve výši 24.500 tis. Kč. 

➢ RNDr. Mikušek – přimlouvá se za předčasné splacení stávajícího úvěru. Úvěr má město 
ve výši 70 mil. Kč. Ročně splácí 7.700 tis. Kč. 30% tvoří volná úroková sazba 70% pak 
pevná úroková sazba.  A právě pohyblivá úroková sazba může být v budoucnu 
problémem, protože dochází k inflaci úrokové sazby u  ČNB, která se zvýší v příštím roce 
z 2,5% na 3%. Navrhuje do příštího zasedání zastupitelstva připravit potřebné materiály 
a zahájit jednání s ČNB. Dává tak PROTINÁVRH.  

➢ Ing. Hrnčárek -  potvrzuje, že je reálné tento materiál  připravit pro příští zasedání ZM. 
Již zahájil kroky k jednání s ČNB. 

➢ Bc. Blinková -  poukazuje na personální nárůst od r. 2014 a také na stálý nárůst 
provozních výdajů, který je nemalý. Domnívá se, že je mnoho kapitol, kde město může 
uspořit. Žádá po tajemníkovi úřadu vysvětlit dvě nové pracovní pozice spadající do odboru 
správy majetku. 

➢ Mgr. Hep – k tomuto prozatím nemůže podat přesné informace, záležitost je v řešení. 
➢ Ing. Jan Kučera – namítá, že záleží na úhel pohledu a nutnosti rozklíčování jednotlivých 

položek. Na úřad přechází legislativa týkající se státní správy. Podobně je to také např. 
s údržbou majetku – ta může být lepší či horší. S tím jsou spojeny náklady. Na úřadě 
proběhl benchmarking abychom měli přehled, jak jsme na tom po stránce pracovních 
pozic oproti jiným srovnatelně velkým městům.  

➢ Bc. Blinková – namítá, že benchmarking proběhl již v roce 2013.  
➢ RNDr. Mikušek – poukazuje na vývoj daňových příjmů a provozních výdajů města 

v letech 2014-2018, kdy nárůst provozních výdajů města je oproti roku 2014 o 154%. Dále 
rekapituluje položky patřící do příjmů (finance na nevyčerpané rezervy, nedokončené 
investice) a výdajů (provozní výdaje, opravy majetku, splátky úvěru). Dle souhrnu je 
zapotřebí se zamyslet, zda rozpočet sestavujeme dobře. 

➢ Ing. Jan Kučera – poprvé se provádí procesní analýza. Co se rozpočtu týče, je nutno 
rozklíčovat jednotlivé položky a nesrovnávat hruška s jablky. Pokud chce město dobře 
hospodařit s majetkem, musí zvažovat výdaje tak, aby byly účelné.  

➢ Ing. Jaroslav Kučera – je dobře, že v rozpočtu je reagováno na připomínky vyplývající 
z FV a semináře zastupitelů. Doporučuje  provedení jasné analýzy provozních nákladů a 
investiční náklady  konkrétně rozklíčovat. Na únorovém zasedání ZM pak sdělit, jak město 
naloží s přebytkem z roku 2017 – např. zda splatíme předčasně úvěr nebo finance 
použijeme jinak, např. na obnovu vozového parku města. Sám za sebe není pro 
předčasné splacení úvěru. Banky disponují množstvím peněz a neví, co s nimi. 

➢ Ing. Hrnčárek – domnívá se, že hospodaření úřadu  je dobré. Co se provozních výdajů 
týče, upozorňuje na rostoucí legislativu vyplývající ze zákona, která je stále náročnější. 
Jde o činnosti, které nejsou na veřejnosti vidět, ale  musí je někdo vykonávat. Tak narůstají 
počty zaměstnanců.  Dochází také k navyšování příspěvků organizacím a spolkům 
v rámci grantového systému, taktéž městským organizacím. Náklady na opravu a údržbu 
majetku města jsou pak  odvislé na  klimatických podmínkách.  

➢ Bc. Blinková – namítá, že rozpočet se týká všech občanů města a je potřeba se jím 
seriózně a podrobně zabývat.  

➢ p. Koryčanský – poukazuje na problém nárůstu byrokracie, díky kterému dochází stále 
k nárůstu zaměstnanců úřadu. Chyba je ve státě. Upozorňuje na položky v rozpočtu, kdy 
se mu náklady  na některé investiční akce zdají vysoké (cyklopodjezd u Eroplánu, výhybna 
pod Chlácholovem, městská tržnice, vítací tabule do města, oprava kašny, hudební klub 
apod.) 

➢ Ing. Holiš – jednotlivé položky je možno podrobně probrat, byl k tomu určen pracovní 
seminář, k dispozici jsou také vedoucí jednotlivých odborů. V červnu budou zastupitelé 



schvalovat závěrečný účet města za rok 2017, který je kompletním přehledem 
hospodaření města. 

➢ Ing. Jan Kučera – rozpočet se na úřadě připravuje od měsíce září a všechny položky jsou 
detailně probírány s vedoucími odborů a odpovědnými zaměstnanci. Co se hudebního 
klubu týče, jeho potřeba  vyplývá z provedené analýzy kulturních potřeb města. Města 
naší velikosti mají běžně prostor i pro malou kulturní scénu.  Co se nárůstu legislativy týče, 
tento problém nevyřešíme, musíme se přizpůsobit. 

➢ p. Koryčanský – pro hudební klub by mohl být využitelný Společenský dům.  
➢ Ing. Houška – upozornit na nedostatky patří mezi nezadatelné právo opozice. Rozpočet 

je deficitní a rezervy financujeme rezervami. Provozní náklady jsou  o 60 mil. vyšší.  
➢ Ing. Holiš – každý rok v rámci střednědobého výhledu začínáme na 0 a končíme na 0. Se 

zůstatky se hospodaří. 
➢ Ing. Hrnčárek – rozpočet se sestavuje stejně, jako v minulých letech.  V rámci 

střednědobého výhledu je doporučení, snižovat provozní náklady. 
➢ Ing. Holiš – jak již bylo v úvodu řečeno,  v zákonné lhůtě byly vzneseny dvě písemné 

připomínky ze strany občanů, týkající se rozpočtu města. První z nich od Ing. Martináka, 
který žádá o zařazení do rozpočtu města finance na vybudování parkovacích stání na ul. 
Vítězná. Tato investiční akce je v přípravě a projekty, jenž se nám podaří dokončit budou 
řešeny během roku v rámci rozpočtových opatření.  P. Martinákovi bude písemně 
odpovězeno. PODNĚT! 

➢ Bc. Blinková – v říjnu obdrželi zastupitelé přehled investičních akcí na rok 2018, kde byla 
záležitost uvedena. Přiklání se k tomu, aby byla zařazena do rozpočtu nyní. 

➢ Ing. Holiš – jakmile budeme mít stavební povolení bude se investiční akce realizovat. 
Takto řešíme více projektů.  

➢ Mgr. Kosová – upřesňuje, že do rozpočtu jsou zařazeny projekty, jenž jsou v současné 
době nejlépe připraveny pro realizaci.  

➢ Ing. Marcin – u projektů typu parkovací stání na sídlištích jsme limitováni časově. Jde o 
umístění inženýrských sítí na pozemcích do kterých z hlediska legislativy není možno 
zasahovat ,  jednání se tak prodlužují. Práce není odvislá pouze na kapacitě odboru 
rozvoje, ale jednání s příslušnými institucemi. 

 
Hlasování o protinávrhu Ing. Martináka – usnesení č. 5/XXII:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k 
návrhu rozpočtu města pro rok 2018 pana Ing. Miroslava Martináka, trvalým pobytem 
Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 11. 12. 2017 a nesouhlasí s 
přehodnocením návrhu rozpočtu pro rok 2018 dle předložené připomínky. 
 
Hlasování o usnesení 5/XXII: 

Pro:         15                  Proti:                   1 Zdržel se:            4 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
➢ Ing. Holiš – druhá připomínka k rozpočtu byla vznesena paní Tvardíkovou, aby z částky 

alokované jako rezerva pro kulturní centrum byla uvolněna část financí na vybudování 
vodovodu na Horních Pasekách. S předkladatelkou proběhlo jednání v této věci již 
několikrát. Vodovod HP řeší město ve spolupráci s VaKem. Prozatím je podepsáno 60 
smluv ohledně odkupu pozemků. S dalšími 20 vlastníky probíhá jednání.  Vlastníci 3 
pozemků nechtějí na podmínky přistoupit, proto se řeší náhradní varianta pro umístnění 
přečerpávací stanice pro vodojem. Lokalita, o kterou paní Tvardíková žádá se může řešit 
samostatně. 

➢ Ing. Marcin – potvrzuje, že v dané lokalitě si mohou lidé budovat vodovodní řad 
z vlastních prostředků. Ale vzhledem k tomu, že lokalitu obývají starší občané, zařadilo ji 
město do hlavního projektu vodojemu na HP.  Jeho trasa však stále není vytyčena 
vzhledem ke stále probíhajícímu jednání s majiteli pozemků. Jakmile trasa bude určena, 



budeme postupovat v dovedení řadu do jednotlivých bočních větví. S projektem je 
dlouhodobě počítáno.  

 
Hlasování o protinávrhu p. Tvardíkové  – usnesení č. 6/XXII:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k 
návrhu rozpočtu města pro rok 2018 paní Evy Tvardíkové, trvalým pobytem Rožnov pod 
Radhoštěm, doručenou městu dne 11. 12. 2017 a nesouhlasí s přehodnocením návrhu 
rozpočtu pro rok 2018 dle předložené připomínky. 
Hlasování o usnesení 6/XXII: 

Pro:         14                  Proti:                   1 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2018 ve 
výši 424.000 tis. Kč ve výdajové i příjmové části, ve znění předložených změn 
předkladatelem k původnímu (zveřejněnému) návrhu rozpočtu. Jako závazný ukazatel 
je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), 
v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci 
rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a 
investičními výdaji, pokud dochází pouze ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XXII: 

Pro:         14                  Proti:                    0 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam nezařazených 
investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné 
zařazení do rozpočtu města na rok 2018 za předpokladu získání dotací 
spolufinancujících tyto investice. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/XXII: 

Pro:         15                  Proti:                    0 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
Hlasování o protinávrhu RNDr. Mikuška č. 9/XXII.  
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. 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 



6.5   Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu 
společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2018 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této 
společnosti je provoz krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. 
Tato činnost je v lokálních podmínkách a při zachování cenově přijatelného vstupného vždy ztrátová. 
Největší nákladovou složkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo a mzdové náklady.  V oblasti tržeb 
jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika letního 
koupaliště se odvíjí vždy od teplotních podmínek sezóny. 
 
Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena na 
období 5 let. Prvním rokem byl rok 2015. Každoročně pak je schvalován pouze příspěvek pro aktuální 
rok, který bude následně vyúčtován.  
 
Pro rok 2018 je smlouva rozšířena o povinnost poskytovat služby bazénu bezplatně plaveckému 
oddílu, což je v souladu s koncepcí bezplatného užívání sportovišť města dětmi tak, jak je 
například obdobně u zimního stadiónu. Ostatní navýšení je zejména ve v mzdové oblasti. 
 
Pro komplexnost uvádíme vývoj příspěvku v letech: 

 

2015 5.192.000,-- 

2016 5.492.000,-- 

2017 5.580.000,-- 

2018 * 6.450.000,-- 

 
• Pro rok 2018 je nárokováno zvýšení příspěvku mimo běžné navýšení o mimořádnou opravu 

kogenerační jednotky v hodnotě 200 000 Kč. Dále je zde navýšena položka o ušlou fakturaci 
vůči plaveckému oddílu 150 000 Kč. Tyto prostředky však byly rozpočtem dříve vypláceny z 
grantů. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 
P2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 

2014,  č. dodatku v GINIS 333/2017/OSK 
P3 - Smlouva o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2018, č. smlouvy v GINIS 332/2017/KBR 

 
Diskuse: 
➢ Bc. Blinková  – požaduje, aby zastupitelé obdrželi ucelenou informaci o tom, jak hospodaří 

komerční organizace města. Toto je sice v kompetenci rady města, ale zastupitelé by měli 
být také informováni. PODNĚT! 

➢ Ing. Holiš – v dubnu podávají komerční organizace zprávu o hospodaření, ucelenou 
informaci zpracujeme také pro zastupitele. 

➢ RNDr. Mikušek – táže se, zda město nemá v úmyslu obnovit projekt týkající se ohřevu 
vody na venkovním koupališti? 

➢ p. Zlámal – tento projekt je zpracován, čekáme na dotační výzvu. Pokud taková bude, 
budeme realizovat.  Je počítáno s částkou 7.8 mil. Kč. Chceme celoroční provoz s možností 
dodání tepla do restaurace v areálu případně do stadionu.  

➢ Bc. Blinková – přimlouvá se za realizaci tohoto projektu, který prodlouží  dobu návštěvnosti 
koupaliště. 

➢ Ing. Holiš – momentálně řešíme rekonstrukci sociálních zařízení na krytém bazénu, která 
je akutní a jejíž stanovená cena je cca 17 mil. Kč. 

 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 10/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 se 
společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 ve znění uvedeném v příloze č. 1_1 důvodové 
zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2018 ve výši 
6.450.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 
1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí 
zálohy na finanční podporu pro rok 2018, číslo smlouvy 332/2017/KBR se společností 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.6   Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o místních 
poplatcích 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o místních 
poplatcích, včetně přílohy č. 1  
 
Jedná se pouze o technickou ,,novelu“, ve které: 
 
• Zapracováváme osvobození placení poplatku z veřejného prostranství, pokud je daná plocha 

využívána pro umístění reklamního zařízení dle jiného právního úkonu, např. dle nájemní smlouvy 
apod. 

• Upřesňujeme v návaznosti na novelu zákona č. 565/1995 Sb. datum, do kdy mohou poplatníci 
podávat žádosti o osvobození.  

• V příloze č. 1 aktualizujeme informaci o nákladech na svoz komunálního netříděného odpadu a 
adekvátní částce započítávající se do poplatku. 

 
Ostatní podmínky vyhlášky se nemění. 
 
VÝŠE POPLATKÚ SE NEMĚNÍ. 
 
Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2018. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích  
P2 -  příloha č. 1 OZV 3/2017 
 

 



Diskuse: 
Ing. Matějka  – za FV 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních 
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 dle důvodové zprávy a jejích 
příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2017 je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování o usnesení č. 12/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.7   Informace k úkolu uloženého ZM usnesením č. 21 ze dne 20. 6. 2017 (odpis 
pohledávek z bytů starších 10 let) 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm uložilo městskému úřadu připravit nejpozději pro 
zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2017 podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města ve věci 
odpisu pohledávek přiznaných pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím, z titulu pronájmu 
městských bytů, u nichž po uplynutí deseti let nedošlo k jejich vymožení.  
 
Městský úřad provedl v této věci přípravu detailních podkladů, které byly konzultovány s exekutorským 
úřadem Mgr. Svoboda Olomouc a následně byly tyto předány kontrolnímu výboru. Po vzájemném 
vyhodnocení bylo konstatováno, že z počtu cca 34 polhůtních případů pohledávek v celkové sumě cca 
1,8 mil Kč bez příslušenství, jsou ve vymáhacím procesu déle než 10 let pouze 3 případy. Ostatní 
případy jsou mladší (např. 5, 6 let apod.).  
 
Detailní rozbor jednotlivých případů s daty o zahájení soudního sporu, zahájení exekuce apod. je 
v příloze tohoto materiálu. Z administrativního hlediska se jedná o každoroční správu těchto případů jak 
z hlediska právního, tak účetního. V ojedinělých případech inkasujeme bezvýznamné částky. Při 
porovnání nákladů na systém, mzdy a elektroniku je pak tato práce nehospodárná. 
 
Současně byla diskutována otázka demotivačního důsledku odpisu těchto pohledávek formou 
projednání v ZM, kdy tato informace může mít negativní důsledky na uvažování dlužníků. Ač se 
nepředpokládá, že další inkaso dluhu bude reálné, teoretická možnost zůstává.  Proto bylo navrženo, 
aby byly pohledávky odepsány pouze účetně, nikoli právně. Tato metodika je možná dle účetního 
standardu MFČR č. 706 odst. 5.3 e).  Finanční odbor proto navrhuje, aby bylo postupováno touto formou 
odpisu (viz varianta 1 návrhu usnesení). Účetní odpis neznamená, že pohledávka právně zaniká, jen 
účetní jednotka s přihlédnutím k reálnosti vymožení dluhu již s těmito prostředky interně nepočítá. 
Rovněž se výrazně sníží administrativní činnost. Exekutorský úřad však nadále bude pohledávku 
vymáhat s tím, že kdyby došlo k dodatečné úhradě části dluhu, bude tato pohledávka v účetnictví 
obnovena účetním zápisem. 
 
Přesný mechanismus odpisu bude pak stanoven ve vnitřním předpisu MÚ. 
 
Předkládáme tedy zastupitelstvu požadované podklady, na základě kterých lze rozhodnout, jakou 
formou má MÚ dále postupovat, zda 
 

a) Odespat 3 případy právně (§ 1995 NOZ) a v každém účetním roce předložit na ZM další 
případy, které dovrší 10 let vymáhání 
 

b) Odepisovat pohledávky pouze účetně dle doporučení účetního standardu MFČR č. 706 
 

Při zvolení varianty a) by na následujícím ZM byl předložen návrh na ,,prominutí dluhu,, u těchto 
dlužníků: 



 
 

Dlužník Dluh bez úroků Délka vymáhání 

Baláž Ervín 21 215,- Kč s příslušenstvím 12 let 

Mořkovská Simona 24.072,-Kč s příslušenstvím 11 let 

Vardžáková Marcela 80.809,-Kč s příslušenstvím 13 let 

 

 
Dále si dovoluji upozornit na dřívější řešení bytových pohledávek, a to formou jejich prodeje. 
Dne 12. 7. 2004 byl městem RpR firmě BULANA, spol. s. r.o. prodán balík polhůtních pohledávek 
z bytového fondu v celkové účetní hodnotě 10 608 681 Kč. Kupní cena byla soutěžena a tato firma 
nabídla 150 000 Kč. Výnosové procento této transakce bylo tedy 1,4 %. V roce 2004 však byly jiné 
relevantní podmínky.  Jednak to byla neexistence soukromých exekutorů, kteří jsou ve své činnosti již 
dnes velice efektivnější, a prodávající neručil za kupní cenu.  Naše aktuální pohledávky již řeší jen 
soukromý exekutor a lze konstatovat, že jeho efektivita je vyšší. Nelze tedy předpokládat, že po X letém 
vymáhání bude další inkaso (a tedy i zájem teoretických kupců) významné. Souběžně aktuální 
legislativa postoupení pohledávek chrání kupujícího tak, že prodávající ručí za dobytnost pohledávek 
až do výše kupní ceny (§ 1885 NOZ). 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  seznam polhůtních pohledávek z bytů 
 

 
Diskuse: 

➢ p. Vychodil – kontrolní výbor přijal usnesení na svém zasedání 7.12.2017, které 
proběhlo za účasti Ing. Hrnčárka, v tomto znění:  „Na základě předložených podkladů 
v podání dorp programu XXII. ZM Kontrolní výbor doporučuje postupovat ve věci 
odpisu pohledávek dle návrhu usnesení – varianta č. 1 s tím, že daná problematika 
spadá do kompetence rozhodování RM.  

➢ Ing. Jaroslav Kučera – táže se do jaké výše má RM kompetenci vést pohledávky, aniž 
by bylo informováno ZM? 

➢ Ing. Hrnčárek – přiklání se k variantě účetně – odepisovat, právně – vést. Finanční 
odbor bude postupovat dle zmocnění RM či ZM. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XXII.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření městského úřadu k úkolu uloženému 
usnesením zastupitelstva města č. 21/XIX dne 20. 6. 2017 a souhlasí s účetním 
odepisováním pohledávek z titulu pronájmu městských bytů dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

BOD STAŽEN 
7.1   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. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 
 

7.2   Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 
technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ se 



soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky,ul. Žerotínská v 
pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě 
je předmětem plánovací smlouvy. 
Z důvodu neexistence splaškové kanalizace v části lokality Horní Paseky, ul. Žerotínská označené 
v územním plánu města Rožnov p.R. jako plocha přestavby bydlení individuální „Horní Paseky – BI 203“ 
a určené pro možnost výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1990/1 žadatele paní K.M.  , Rožnov 
p.R. a případně dalších rodinných domů na pozemcích p.č. 1990/3, p.č. 1988/4, p.č. 1989/4, p.č. 1989/3 
a p.č. 6298 soukromých vlastníků si dne 13.9.2017 podala paní K. M.  žádost o uzavření plánovací 
smlouvy na stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace“. 
Stavbou prodloužení nové splaškové kanalizace v pozemku p.č. 1989/5, p.č. 1989/1 a p.č. 1989/6 v k.ú. 
Rožnov p.R. bude řešena dosavadní absence splaškové kanalizace v části lokality Horní Paseky, ul. 
Žerotínská a bude tak zajištěna možnost napojení ploch pro individuální bydlení dle platného územního 
plánu města Rožnov p.R..  
Vybudování prodloužení splaškové kanalizace umožní budoucí napojení na tuto veřejnou infrastrukturu 
dalších pozemků pro výstavbu 3 a více rodinných domů na pozemcích p.č. 1990/1 žadatele é, p.č. 
1989/3 a p.č. 6298 (paní P.B. a pan Z.S), p.č. 1988/4 a p.č. 1989/4 (manželé B. ), p.č. 1990/3 (paní 
H.P.) a stávajících rekreačních staveb na pozemcích p.č. st.4785 a p.č. st.1453 v této lokalitě, vše v k.ú. 
Rožnov p.R.. 
Stavba nové veřejné infrastruktury, rozšíření splaškové kanalizace bude realizována dle projektové 
dokumentace „Prodloužení splaškové kanalizace“ z 09/2017 projektanta Ing. Libora Svobody. 
V rámci výstavby veřejné infrastruktury bude vybudována nová splašková kanalizace DN 200 v délce 
cca 73,5 m. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 19.9.2017 projednala žádost 
stavebníka-investora o vybudování nové splaškové kanalizace v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská a 
doporučila novou splaškovou kanalizaci po vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví 
města. 
Nová kanalizace se napojuje na stávající kanalizaci ve vlastnictví Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
realizovanou v rámci akce Čistá řeka Bečva II., podprojekt 39.3 – Kanalizace Rožnov pod Radhoštěm 
– Sladské, stoka A1, šachta ŠA1-16 a bude uložena do pozemků soukromých vlastníků. Souhlas 
s napojením na stávající kanalizaci byl Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko vydán dne 2.10.2017. 
Žadatel má s vlastníky pozemků do nichž bude nová kanalizace uložena uzavřeny smlouvy o realizaci 
stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného 
břemene ve prospěch budoucího vlastníka nové splaškové kanalizace města Rožnov p.R..   
Eventuální převod prodloužení splaškové kanalizace do majetku města bude realizován v souladu s 
„Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude 
samostatně schvalován zastupitelstvem města. 
Odborný odhad předběžných nákladů pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury 
- pro splaškovou kanalizaci činí 444.675,-Kč s DPH. 
Podle současně platných „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen 
„Pravidla“)  schválených na ZM 20.6.2017 je předpoklad že individuální stavebník obdrží 50% (dle 
bodu 5.2. písm. a) a b) Pravidel: a) individuální stavebník 40% + b) v případě, že individuální 
stavebník buduje rodinný dům a související IS na počátku anebo v jiné dosud nezastavěné části 
rozvojové lokality tak, že vybudováním IS umožní rozvoj dané lokality a umístění tří a více rodinných 
nebo bytových domů, bude procentní výměra rozhodná pro výpočet odkupní ceny či náhrady zvýšena 
o 10 %) skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudovanou a 
převáděnou stavbu veřejné infrastruktury, což pro cenu dle předběžných nákladů činí cca 222.338 Kč 
s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky 
k podání nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebník byl informován, že dle platných Pravidel v případě že částka za výkup splaškové kanalizace 
bude vyšší jak 200.000 Kč, tak bude splatná v pěti rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na 
schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, kde první splátka částky za výkup veřejné 
infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po protokolárním předání 
dokončené a zkolaudované stavby splaškové kanalizace městu Rožnov pod Radhoštěm. 



Odbor správy majetku předkládá radě města k projednání výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – 
prodloužení splaškové kanalizace pro výstavbu rodinného domu v k.ú. Rožnov p.R., lokalita „Horní 
Paseky – BI 203“ a případné další rodinné domy v části lokality Horní Paseky, ul. Žerotínská a návrh na 
doporučení ke schválení tohoto převodu zastupitelstvem města. 
Do zastupitelstva města Rožnov p.R. bude předložena plánovací smlouva se žadatelem paní K.M.  
 
Rada města na svém zasedání dne 13. 10. 2017 přijala usnesení č. 1449/93, v němž 
doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod technické infrastruktury – 
prodloužení splaškové kanalizace pro výstavbu rodinného domu v k.ú. Rožnov p.R., lokalita 
„Horní Paseky – BI 203“ a případné další rodinné domy v části lokality Horní Paseky, ul. 
Žerotínská a uložila Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadateli plánovací 
smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy 
majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání plánovací smlouvu a navrhuje 
zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  - plánovací smlouva č. 303/2017/OSM 
P2 – žádost o uzavření plánovací smlouvy z 13.9.2017 
P3 – souhlas s napojením stavby od Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínska z 2.10.2017 
P4 - vyjádření  č. 2383/2017 VaK Vsetín, a.s. z 19.10.2017 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 
303/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod  
veřejné infrastruktury – splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Horní Paseky, ul. Žerotínská, dle zpracované 
projektové dokumentace „Prodloužení splaškové kanalizace“ mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a žadatelem paní K.M., Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.3   Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování 
nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku 
p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova 
pod Radhoštěm se soukromými investory (lokalita Putýrky). 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a přílohy 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při 
výstavbě a eventuálním převodu nemovitostí je předmětem plánovací smlouvy.  
 
Dne 26.2.2015 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu č. 71/2015/OSM (dále jen 
„Plánovací smlouva“), na základě které byly stanoveny mj. podmínky na vybudování nové veřejné 
dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 byla zahájena 
výstavba rodinného domu i na sousedním pozemku p.č. 2667/5 a k dokončení stavby účelové 
komunikace by nedošlo ve stanoveném termínu dle článku IV. odst. 1 Plánovací smlouvy, tj. nejpozději 



do tří let od uzavření Plánovací smlouvy, uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě za 
účelem:  
- prodloužení termínu protokolárního předání dokončené účelové komunikace, k níž bude vydán 
kolaudační souhlas do 1.6.2019.        
Vyvolaná změna spočívá v zájmu žadatelů dokončit stavbu účelové komunikace až po dokončení 
výstavby rodinných domů na pozemku žadatelů p.č. 2666/23 a vlastníků pozemku p.č. 2667/5. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno 
výše. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  - Dodatek č.1 (ag. č. 71/2015/OSM/1) k Plánovací smlouvě 
P2  - Plánovací smlouva č. 71/2015/OSM z 26.2.2015 
P3  - Žádost o prodloužení PS z 7.11.2017 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 
(agendové č. 71/2015/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 71/2015/OSM ze dne 26. 2. 2015 na 
vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 
2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem M.D.  žadateli Rožnov pod Radhoštěm a 
paní I.D. Hutisko dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č.1 ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.  
 
Hlasování o usnesení č. 15/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.4   Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a 
převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení 
účelové komunikace a inženýrských sítí“ se soukromými investory v 
lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a přílohy 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě 
a eventuálním převodu nemovitostí je předmětem plánovací smlouvy.  
Dne 13.7.2017 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu č. 224/2017/OSM (dále jen 
„Plánovací smlouva“), na základě které byly stanoveny mj. podmínky na vybudování nové veřejné 
technické a dopravní infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-
výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách. 

Vzhledem k tomu, že při ústním projednání žádosti o územní řízení o umístění stavby „Prodloužení 
účelové komunikace a inženýrských sítí“ konaném dne 12. října 2017 byly účastníky řízení vzneseny 
námitky a připomínky k technickému řešení úseku A nové účelové komunikace a vlastník pozemku p.č. 
332 nesouhlasil s umístěním části nové účelové komunikace na pozemku p.č. 332, bylo řízení 
přerušeno a žadatelé byli vyzváni k doplnění a opravě projektové dokumentace.   

Vyvolané změny řeší: 

- umístění nové účelové komunikace v úseku A mimo pozemek p.č. 332, s tím že nová účelová 
komunikace bude nově umístěna mj. do pozemku p.č. 350/1 jiného vlastníka   
- rozšíření nové účelové komunikace v úseku A z původních 3,5 – 4,5 m na 4,2 - 4,5 m 



- změnu nové účelové komunikace v úseku A z nezpevněných oboustranných krajnic šířky 0,25 m na 
účelovou komunikace se zpevněnou oboustrannou krajnici pomocí ležatého obrubníku  
- vybudování opěrné gabionové zdi, šířky 600 mm, výšky 1m a v délce 47,5 m u nové účelové 
komunikace v úseku A v a na pozemku p.č.350/1 z důvodu výškového uspořádání původního terénu 
na pozemku p.č. 350/1 

Dle opravené projektové dokumentace bude nová účelová komunikace vybudována za těchto podmínek 
a v tomto rozsahu: 

- účelová komunikace o celkové délce cca 178,8 m a o ploše cca 784,6 m2 rozdělena na 2 úseky a 
napojena na stávající komunikaci na pozemku p.č. 3580/2 

Úsek A: - vybudování nové veřejně přístupné účelové komunikace po odstranění stávající účelové 
komunikace ve vlastnictví města na pozemcích města p.č. 3580/2 a p.č. 344/7 a na pozemcích jiných 
vlastníků p.č. 350/1 a p.č. 286/1 
- délka cca 88,3 m 
- jednopruhová obousměrná se zpevněnou oboustrannou krajnicí pomocí ležatého obrubníku  
- odvodněná příčným betonovým žlabem na pozemek p.č. 344/24 
- šířka 4,2 - 4,5 m 
- vybudování opěrné gabionové zdi, šířky 600 mm, výšky 1m a délky 47,5 m u nové účelové komunikace 
v úseku A v a na pozemku p.č.350/1 z důvodu výškového uspořádání původního terénu na pozemku 
p.č. 350/1 
- do základů gabionové zdi vsazeny po 0,7 m ocelové trubky 48x6 mm shora zavíčkované a ošetřené  
žárově pozinkováním   
- konstrukční vrstvy, skladba komunikace a opěrná gabionová zeď budou provedeny dle projektové 
dokumentace a výkresů příčných řezů které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č.1 k Planovací 
smlouvě   
Úsek B a ostatní veřejná infrastruktura zůstávají beze změn.  
Se změnou technického řešení dochází i ke změně a navýšení odborného odhadu nákladů pro případný 
výkup nově vybudované veřejné infrastruktury: 
- pro účelovou komunikaci se původní odhad nákladů navyšuje z 1.646.568,- Kč s DPH na 1.708.858,80 
Kč s DPH 
- pro opěrnou gabionovou zeď je odhad nákladů 172.425,- Kč s DPH 
- odborný odhad pro vodovodní řad (466.274,-Kč s DPH) a splaškovou kanalizaci-výtlak (690.644,-Kč 
s DPH) se nemění  
Celkové předpokládané náklady nyní činí 3.038.201,80 Kč s DPH (původní odhad nákladů 2.803.486,-
Kč s DPH). 
50% předpokládaného plnění za vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury nyní činí  
1.519.100,90 Kč s DPH (původní částka cca 1.401.743 Kč s DPH).   
 
Na základě výše popsaných vyvolaných změn v projektové dokumentaci Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města k projednání Dodatek č.1 k Plánovací smlouvě za účelem zapracování 
vyvolaných změn v projektové dokumentaci do Plánovací smlouvy v rozsahu dle příloh č.1, č.2, č.3, č.4 
a č.5 tohoto Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě a dle opravené projektové dokumentace stavby 
„Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ revize 2 11/2017, kterou vypracoval projektant 
Ing. Roman Ulrich, ČKAIT č. 1301678. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  - Dodatek č.1 (ag.č. 224/2017/OSM/1) k Plánovací smlouvě 
P2 -  Plánovací smlouva č. 224/2017/OSM z 13.7.2017 
P3 -  Žádost o změnu PS z 23.11.2017 
 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 
(agendové č. 224/2017/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 224/2017/OSM ze dne 13. 7. 2017 
na výstavbu a převod veřejné technické a dopravní infrastruktury – účelové 
komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných 



domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli: 
Pan J.M.  Rožnov pod Radhoštěm, 
Pan L,K., bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní K.K., bytem Vřesina, 
Pan J.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm, 
Pan M.D., bytem Bystřička a  paní L.D. bytem Střítež nad Bečvou, 
Pan L.D. Rožnov pod Radhoštěm,dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí 
tohoto usnesení.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

Pozn. Body č. 7.5. až 7.7. byly z programu staženy. 
 
7.8   Pronájem Společenského domu 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Dalibor Kubiš 
Protože v červenci letošního roku dostal T klub – kulturní agentura k datu 31.10.2017 výpověď z nájmu 
ve Společenském domě od společnosti Synot Real Estate, k.s. (dále jen „Synot“) a následně se podařilo 
vedení města vyjednat prodloužení nájmu do 10.1.2018 jedná vedení města o dalším nyní již 
dlouhodobém pronájmu Společenského domu.  
Po několika jednáních vedení města Rožnov p.R se zástupci společnosti Synot, jehož výstupem by 
mělo být stanovení dlouhodobého nájmu od 11.1.2018 do 31.1.2028 v objektu Společenského domu a 
prostoru s altánkem tzv. Včelín předkládá odbor správy majetku spolu s právním odborem zastupitelstvu 
města podklady pro stanovení podmínek za kterých je možné předložit nájemní smlouvu ke schválení 
Radě města Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Stanovisko právního odboru k podstatným náležitostem nájemní smlouvy: 
 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 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 po jejím schválení radou města za předpokladu, že v podstatných částech 
smlouvy budou dodrženy níže uvedené podmínky. Sjednání a schválení ostatních podmínek nájemní 
smlouvy je v kompetenci rady města: 
 
1) Předmět nájmu: 

Předmětem nájmu budou tyto nebytové prostory: 

- nebytové prostory v I. podzemním podlaží (PP) a to místnosti č. 005 až 009 o celkové výměře 

30.84 m2, nebytové prostory v I. nadzemním podlaží (NP), konkrétně místnosti č. 101 až 104, 

106, 107, 112 až 119, 133 až 143 o celkové výměře 619,55 m2 a nebytové prostory ve II. NP 

označené č. 201, 202, 214 až 219, 221 až 225 o celkové výměře 196,3 m2 a dále prostor 

s altánkem tzv. Včelín, 

- nebytové prostory v I. podzemním podlaží (PP) a to místnosti č. 002 o celkové výměře 18,54 

m2, nebytové prostory v I. nadzemním podlaží (NP), konkrétně místnosti č. 108 – 110, 144-149 

o celkové výměře 101,29 m2, 

s tím, že veškeré výše uvedené pronajaté prostory budou vyznačené v projektové dokumentaci 

uvedené v příloze nájemní smlouvy (dále také jen „Pronajaté prostory“ nebo „Předmět nájmu“). 

 

Mimo výše uvedené Pronajaté prostory bude dále nájemce po celou dobu nájmu oprávněn poměrně a 

přiměřeně užívat (a to výhradně za účelem přístupu, kódování zabezpečovacího zařízení a užívání 

předmětu nájmu) prostory označené v příloze nájemní smlouvy (projektové dokumentaci) jako č. 001, 

003, 004, 010, 011, 012, 105, 111, 120 až 132, 203 až 213, 220, 226 až 229. 

 



Předmětem nájmu dále bude: 

a) vybavení pronajatých prostor - movité věci ve vlastnictví pronajímatele, které budou určeny v příloze 

nájemní smlouvy (dále také jen „Pronajaté věci“) 

b) 4 vývěsní plochy vitríny umístěné na pozemku parc. č. 1474/3 a 4 vývěsní plochy vitríny umístěné na 

pozemku parc. č. 1474/5, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, blíže specifikované v příloze nájemní smlouvy. 

 
2) Účel nájmu: 

Pronajaté prostory bude město jako nájemce užívat za tímto účelem:   

- provozování hostinské činnosti, 

- pořádání vzdělávacích akcí (seminářů), kulturních akcí, plesů, divadel a dalších společenských 

a kulturních akcí, výkon zájmové činnosti v oblasti kulturní, sportovní, ekologické, sociální, 

- maloobchod 

s tím, že ve smlouvě bude sjednáno oprávnění nájemce přenechat Předmět nájmu, nebo jeho část, do 
užívání (podnájem) třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele. 
 
3) Doba trvání nájmu: 
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 3 roky, přičemž výpovědní 
doba v takovém případě bude činit nejdéle 6 (šest) měsíců.  
4) Nájemné: 
Nájemné bude sjednáno ve výši maximálně 76.000,- Kč plus DPH za měsíc.  
Nad rámec nájemného pak bude nájemce pronajímateli hradit paušální měsíční platby za služby a jiná 
plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním Pronajatých prostor v dohodnuté výši, zejména za 
dodávku elektrické energie, dodávku plynu, dodávku a odvod vody, případně jiné služby, které se 
kdykoli v budoucnu ukáží jako nezbytné pro zajištění řádné údržby a provozu společných prostor 
v budově čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Není vyloučena možnost jednat s pronajímatelem o zajištění některých služeb nájemcem vlastním 
jménem na vlastní účet.  
 

5) Údržba a opravy: 

Nájemce bude zajišťovat obvyklé udržování Předmětu nájmu a hradit náklady s tím spojené v rozsahu 

zejména: 

i) bez ohledu na cenu: opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny 

prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet 

a žaluzií, výměny elektrických koncových zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, 

domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání 

a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou 

hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů, opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových 

vodoměrů teplé a studené vody, dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, 

odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, 

splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, přičemž u 

zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy radiátorů. Za drobné opravy se považují 

rovněž výměny drobných součástí výše uvedených předmětů. Údržbou Předmětu nájmu se dále 

porozumí úklid Pronajatých prostor, opravy skleněných výplní Pronajatých prostor, oprava a údržba 

veškerého technického zhodnocení Pronajatých prostor provedeného Nájemcem a věcí vnesených do 

Pronajatých prostor Nájemcem, malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně 

podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry. 

 

ii) opravy a běžná údržba Předmětu nájmu, pokud cena nepřesáhne částku 5.000,- Kč bez DPH 

v každém jednotlivém případě, mimo věcně vymezené opravy a údržbu Předmětu nájmu, dle výše 

uvedeného bodu i), přičemž tato částka se každoročně valorizuje o míru inflace. 

 
6) Sankce: 
Ve smlouvě bude sjednána oboustranná smluvní pokuta pro případ, že některá ze smluvních stran této 
smlouvy poruší kterékoli ustanovení této smlouvy, ukládající jí nepeněžitou povinnost, a to za každé 
jednotlivé porušení takové nepeněžité povinnosti z této smlouvy smluvní pokutu ve výši maximálně 



1.000,- Kč za každý i jen započatý den, kdy bude smluvní stranou tato nepeněžitá povinnost 
porušována. 
 
7) Vyklizení Předmětu nájmu: 

Ve všech případech, kdy nájem dle této smlouvy skončí, bude nájemce povinen na vlastní náklady 

vyklidit Pronajaté prostory a tyto vyklizené předat pronajímateli ve stavu v jakém je převzal, s 

přihlédnutím k obvyklému opotřebení a dále s ponecháním stavebních či jiných úprav, ke kterým 

pronajímatel udělil souhlas a nájemce nebyl povinen je odstranit, a to písemným předávacím 

protokolem, ve lhůtě nejpozději do posledního dne trvání nájmu, s výjimkou případu výpovědi bez 

výpovědní doby, kdy se sjednává lhůta 30 dnů ode dne skončení nájmu. 

Jestliže nájemce ve shora uvedené lhůtě Pronajaté prostory nevyklidí a nepředá pronajímateli, jedná se 
o podstatné porušení smlouvy ze strany nájemce a nájemce bude z důvodu tohoto porušení povinen 
zaplatit pronajímateli za každý i jen započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši dvojnásobku 
nájemného platného k poslednímu dni trvání nájmu a přepočteného pro účely výpočtu této smluvní 
pokuty na denní nájemné a vedle toho bude nájemce povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, 
která pronajímateli z důvodu porušení této povinnosti nájemcem vznikne. 
 
Další podklady:   
 
A/ Rozdílné Požadavky společnosti Synot Real Estate, k.s. k uzavření nájemního vztahu: 
 
1/ Cena nájmu: 94.000,- Kč plus DPH za měsíc 
2/ vypovězení smlouvy i bez uvedení důvodu po uplynutí s pronajímatelem sjednané doby, 
   nejdříve 1.1.2023 (5 let) 
 
B/ Přepokládané měsíční náklady na pronájem Společenského domu: 
 
       Bez DPH       s DPH 
Nájem prostor   76.000,-  Kč (94.000,- Kč)     91.960,-   Kč  (113,740,- Kč) 
Nájem věcí     4.970,-  Kč     6.013,70 Kč 
Elektrická energie  29.800,-  Kč   36.058,-   Kč 
Plyn    18.000,-  Kč   21.780,-   Kč 
Vodné+stočné     4.700,-  Kč     5.687,-   Kč 
* Jiné ostatní služby    4.700,-  Kč     5.687,-   Kč 

Celkem / měsíc  138.170,- Kč             167.185,70 Kč 
 
Celkem / rok          1.658.040,- Kč          2.006.228,40 Kč 
 
- při požadované výši nájmu prostor 94.000,- Kč plus DPH za měsíc společností Synot 
 
Celkem / měsíc  156.170,- Kč             188.965,70 Kč 
 
Celkem / rok             1.874.040,- Kč          2.267.588,40 Kč 
Celkem / 5 let             9.370.200,- Kč        11.337.942,-   Kč 
 
* Jiné ostatní služby:  platba za srážkovou vodu připadající na budovu, deratizaci, a dezinfekci 
budovy,  
   kominické služby v budově, revize hasicích přístrojů, elektroměrů, plynoměrů a  
   vodoměrů a případně jiné Ostatní služby, které se kdykoli v budoucnu ukáží 
jako 

nezbytné pro zajištění řádné údržby a provozu společných prostor budovy. 
 

C/ Současné nájmy stávajících nájemců: 
 
Vinotéka   -  6 450 Kč/měs.  
Včelín (4 měsíce v roce) -            13 500 Kč/měs.  
fotbálek    -   2 600 Kč/měs.  
T-KLUB   -             30 000 Kč/měs.  
---------------------------------------------------------------------------- 



Celkem                52 550 Kč/měs. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  - znalecký posudek č. T38-17, obv. nájemné z 20.10.2017  
P2 -  Odchylka od ceny obvyklé v případě nabývání majetku (práv) obcí 
 

Diskuse: 
➢ p. Koryčanský   – táže se, zda má město jinou alternativu pro konání společenských akcí? 
➢ Mgr. Kosová – T-klub předložil návrh, jak řešit kulturní akce ve městě bez využití 

Společenského domu. 
➢ Bc. Blinková – proč je navržena varianta usnesení s pronájmem na 3 roky, když Synot trvá 

na době 5 let? Není ji jedno, kdo bude budovu provozovat. 
➢ Ing. Jan Kučera – pro město je možnost  využití Spol. domu užitečná, jde však o 

soukromého investora a majitele budovy. Hledáme cestu ke spolupráci. Proběhlo několik 
jednání a upřesňovali jsme podmínky. Snažíme se o ústupek. Společnost nám dům nabízí 
k pronájmu i s restaurací. V takovém případě musí město najít provozovatele restaurace  

➢ RNDr. Mikušek – zastupitelům byla v minulosti prezentována nabídka k zakoupení jako 
jediná varianta. Synot však nabízel více možností. Jednou z možností jak využít prostory  
domu by mohlo být umístění hudebního klubu. 

➢ Ing. Holiš – opravuje, že všechny možnosti a nabídky, které firma městu dala byly přílohou 
materiálů pro zastupitele, kdy se rozhodovalo o  tom zda dům koupit či nikoli. Odkup jsme 
nakonec odmítli. Nyní jednáme o pronájmu. Město nechalo vyhotovit znalecký posudek, 
který je však  v rozporu s  požadovanou  cenou. Pro hudební klub máme umístění 
v městských prostorách a je nelogické, abychom platili nájemné jinému vlastníkovi? Hovoří 
se stále o potřebě snižování provozních nákladů, ale v tomto případě bychom tak 
nepostupovali! 

➢ Ing. Jan Kučera – souhlasí, 2,1 mil. Kč investovat do vlastního majetku nebo do pronájmu 
je velký rozdíl a jde o zásadní téma pro diskusi o rozpočtu a provozních nákladech města. 

➢ p. Koryčanský – u Spol. domu jde o trojnásobek plochy. Kde tedy budou občané 
provozovat kulturu po několik dalších let? 

➢ p. Vičarová – shrnuje, že v r. 2016 pořádal T-klub ve Spol. domě 27 akcí, ostatní 
organizace a spolky pak 75 akcí.  Divadelní představení se  přesunou do Janíkovy stodoly 
a koncerty do sálu v ZUŠ. Další větší akce a přednášky budou v Kině Panorama.  
Problémem zůstávají plesy, které místní hotely odmítají z důvodu dostatečného vytížení 
v zimní sezóně.  

➢ Bc. Blinková – poukazuje na odlišnost znaleckých posudků, ve kterých hraje svou roli 
zadání.  

➢ p. Vychodil – ZM nepovolilo ve Spol. domě provoz kasina z důvodu OZV. Přitom Synot dal 
městu velkorysou nabídku – pronájem sálu za 1 Kč, pokud v prostorách restaurace bude 
kasino. Dále poukazuje na špatnou akustiku v Janíkově stodole. 

➢ Mgr. Kopecký – ohledně možnosti umístění kasina ve Spol. domě již proběhla dlouhá 
diskuse. Pronájem  domu za 76.000 Kč  bez DPH ročně je maximum, na co může město 
přistoupit. Uznává, že objekt je pro kulturu ve městě důležitý.  

➢ Ing. Matějka – FV jednal o podmínkách a usnesení nepřijal.  
➢ p. Koryčanský – chystá se velká změna v legislativě hazardu,  tento bude lépe kontrolován 

a zabezpečen. Kdyby město povolilo kasino, mělo by k dispozici sál. 
➢ Mgr. Drápal – dle schválené OZV v lokalitě kasino být nemůže, postupovali bychom proti 

zákonu. Je pro, zachovat budovu pro spolkovou činnost. Snahou města by mělo být, aby 
částka za pronájem byla  podobná, jako částka, kterou platíme nyní. 

➢ Mgr. Kosová -  snažíme se, abychom mohli nadále zůstav v pronájmu za rozumnou cenu. 
RM návrh společnosti projednala a přichází s navrženým usnesením, kdy částka bude ve 
výši 76.000 Kč bez DPH po dobu 3 let. Diskuse o možnosti kasina je zbytečná, ministerstvo 
financí by jeho umístění v dané lokalitě nepovolilo. 

➢ p. Jelínek – nemá důvod zpochybňovat znalecký posudek, majitel diktuje částku, město se 
musí chovat hospodárně a snaží se vyjednávat. Proč neřešíme cenu majetku? K čemu 



městu bude restaurace? Město může souhlasit s pronájmem, ale za akceptovatelnou 
částku, kterou stanoví znalecký posudek. 

➢ Ing. Jan Kučera – jedna strana nabízí, druhá poptává. Váží si investic, které společnost 
Synot vynaložila do městských spolků a organizací. Společně se snažíme najít nejvhodnější 
řešení. Nyní předkládáme zastupitelům, vhodné řešení. Pokud má někdo jiný návrh, 
můžeme diskutovat. 

➢ Ing. Střálková – RM se shodla na navržené variantě. Kasino nepodpoří. 
➢ p. Koryčanský – jde o soukromého vlastníka majetku, ten si může diktovat podmínky. 

Posudky jsou různé. 
POZN. Mgr. Kopecký odchod v 16:50 
➢ Bc. Blinková – provozování Spol. domu komplikuje absence parkovacích ploch v místě. 
➢ Ing. Jan Kučera – každé jednání je o dvou stranách, příště můžeme zadat posudky dva. 

Parkování v místě město řešit nebude, mohlo by však  být v této věci  nápomocno 
s legislativou. 

➢ Ing. Houška –  pronájem na 3 roky je málo, jako vstřícný krok vidí pronájem na  5 let 
➢ RNDr. Lukáš – navrhuje ukončit diskusi 
➢ p. Bill – Společenský dům je kulturním dědictvím města, měl by se zachovat. Hovoří o 

historii budovy. Není pravdou, že by umístění kasina budovu znehodnotilo, právě naopak. 
➢ Ing. Jan Kučera – podává PROTINÁVRH, pronájem zvýšit na dobu 4 let. 
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
Pozn. Bc. Lušovská odchod v 18:00 hod. 
 
 
Hlasování o Protinávrhu Ing. Kučera - usnesení č. 17/XXII.  
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. 
 
Hlasování o usnesení č. 17/XXII: 

Pro:          11                  Proti:                    0 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           4 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

8.1   Projednání a schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu a 
smlouvy o nájmu pozemku par. č. 1000/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v 
rámci přípravy investiční akce „Parkoviště na ulici Zemědělská, Rožnov 
pod Radhoštěm“ 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 



Město Rožnov pod Radhoštěm v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017, připravuje realizaci projektu 
„Parkoviště na ulici Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm“.  Vzhledem k tomu, že stavba má být umístěna na 
části pozemku ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., je nutné uzavřít smlouvu zakládající právo provést 
stavbu a rovněž nájemní smlouvu k pozemku par. č. 1000/1, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Účelem smluv je 
tak zajištění výstavby a následného provozování veřejného osvětlení na výše uvedeném pozemku. 
Smluvní vztahy zakládají jednak právo provést stavbu (č. sml. 313/2017/ORM) na předmětném pozemku (o výměře 
2,0m2)a závazek o následném odkupu, kdy po dobu realizace akce je sml. č. 309/2017/ORM zřízen nájem pozemku 
v ceně 325Kč/m2/rok bez DPH (osvobozeno od DPH) 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  -  Smlouva zakládající právo provést stavbu (GINIS č 0313/2017/ORM) 
P1a  – Příloha č. 1 ke smlouvě – Stanovisko RSM Brno  č.j.: 2773/17-RSMBRNO ze ne 22.9.2017 
P1b – Příloha č.2 - Situační plán s vyznačenou plochou odkupu 
P1c – Příloha č.3 – Plná moc k zastupování pro Ing. Šárku Cidlinskou 
 
P2 -  Nájemní smlouva o nájmu pozemku (GINIS č 0309/2017/ORM) 
P2a – Příloha č.1 ke smlouvě – Situační plánek nájmu 
P2b – Příloha č. 2 ke smlouvě – Stanovisko RSM Brno  č.j.: 2773/17-RSMBRNO ze dne 22.9.2017 
P2c – Příloha č.3 – Plná moc k zastupování pro Ing. Čevelu 
 

Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 
313/2017/ORM zakládající právo provést stavbu ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy a nájemní smlouvy č. 0309/2017/ORM o nájmu pozemku par. č. 1000/1 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako investorem a nájemcem a společností České 
dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, jako 
vlastníkem a pronajímatelem. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.2   Projednání a schválení aktualizace „Akčního plánu rozvoje města na roky 
2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího 
dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
Zastupitelstvo města na svém XV. zasedání 1. 11. 2016 usnesením č. 19 schválilo "Akční plán rozvoje 
města na roky 2017 - 2018" s výhledem na roky 2019 - 2020, jako prováděcí dokument Strategického 
plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uložilo městskému 
úřadu uveřejnit schválený akční plán na webových stránkách města.  
Akční plán byl zveřejněn na webových stránkách města (http://www.roznov.cz/html/soubory/strategicky-
plan/sprm.html) a zaslán příslušným osobám zodpovědným za naplňování jednotlivých navržených 
opatření dle stanoveného časového a finančního plánu a nastavených indikátorů. 
 
V průběhu měsíců září a říjen 2017 proběhly práce na aktualizaci akčního plánu po roce od jeho 
vstoupení v platnost. Příslušné osoby zodpovědné za naplňování jednotlivých navržených opatření 
aktualizovali jak stav plnění, tak skutečné finanční čerpání v roce 2017. V listopadu 2017 byly dle 
plánovaného rozpočtu a rozpočtového výhledu následně uvedeny do souladu finanční zdroje na rok 
2018 s výhledem na roky 2019 a 2020. Prostor pro kontrolu průběžného naplňování Akčního plánu a 
jimi navržených prioritních opatření byl dán také jednotlivým předsedům komisí/pracovních skupin rady 
města (zároveň členové Komise strategického rozvoje města). Opatření umístěná v Zásobníku projektů, 
tzv. opatření „pod čarou“ (viz příloha P02), které jsou na rok 2018 zařazeny do rozpočtu města, 



vzhledem k jejich nezbytnosti, akutnosti nebo příležitosti získání prostředků, jsou přesunuty do 
aktualizované verze akčního plánu jako priority k realizaci. 
 
Aktualizovaná verze uvedeného Akčního plánu byla rovněž projednána na zasedání Komise 
strategického rozvoje dne 23. listopadu 2017 a schválena s dodatečným úkolem, specifikovat, ve formě 
přílohy Akčního plánu, tvorbu kulturní rozpočtové rezervy, včetně stanovení předpokládaného 
harmonogramu realizace investičních akcí Kulturní centrum a Přístavba knihovny usnesením. 
Aktualizovaný Akční plán byl projednán Radou města dne 24. listopadu 2017 a doporučen usnesením 
zastupitelstva města č. 1545/96 ke schválení zastupitelstvem. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1  -  aktualizovaná verze Akčního plánu rozvoje města 2017 - 2020 
P2 – aktualizovaná verze Zásobníku projektů  
P3 – přehled dotačních možností pro opatření Akčního plánu města 2017 – 2020 
P4 – Plán tvorby zdrojů rozpočtové „kulturní“ rezervy 
 

Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek  – navrhuje do aktualizace akčního plánu zahrnout projekt vybudování 

lanovky z Mlýnské doliny na Jurkovičovu rozhlednu. Projekt máme v zásobníku projektů. 
Navrhuje záležitost předložit na komisi Strategického rozvoje. PODNĚT! 

➢ Ing. Jan Kučera – vezmeme tento podnět v potaz, s tím, že  na komisi o  můžeme námět 
prodiskutovat. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci „Akčního plánu 
rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího 
dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XXII: 

Pro:          15                  Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           4 

       
   Usnesení přijato. 
 

8.3   Projednání a schválení smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene (č.0342/2017/ORM) v rámci stavby „Vodovod 
ul. Sadová“ 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
Město Rožnov pod Radhoštěm, které bylo zadavatelem projektové dokumentace pro realizaci stavby 
„Vodovod ul. Sadová“, zpracované firmou Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc, převedlo práva a povinnosti stavebníka sml. č. 0268/2017/ORM, ze dne 12.10.2017 na 
společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., která je investorem stavby vodovodního řadu v rámci 
uvedeného projektu. Uzavřením smlouvy se stvrzuje role společnosti VaK Vsetín, jako investora stavby, 
včetně souvisejících povinností.  
 
Protože Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) využila práva podle § 1899 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ObčZ) a přímo ve smlouvě v bodě 2.2 odmítá osvobození města 
jako postupitele od jeho povinností v rozsahu postoupení, může AOPK po městu požadovat, aby plnilo, 
neplní-li společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. převzaté povinnosti. Město se tak uzavřením 
této smlouvy dostává v rozsahu postoupení do postavení ručitele. Z tohoto důvodu je smlouva 
předkládána k rozhodnutí zastupitelstvu města.  

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o postoupení smlouvy (GINIS č 0342/2017/ORM) 
 



Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v rámci stavby „Vodovod ul. 
Sadová“ uzavření smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem, společností 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 
47674652 jako postupníkem a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky se 
sídlem 14800 Praha - Chodov, Kaplanova 1931/1, IČO 62933591 jako postoupenou 
stranou dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XXII: 

Pro:          15                  Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           4 

       
   Usnesení přijato. 
 

9.1   Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm od 1. 1. 2018 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
Dne 1. 1. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., který mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
které zavádějí nový systém odměňování členů zastupitelstva města (ZM). Mezi nejvýznamnější 
změny, které nabydou účinnosti dne 1. 1. 2018 patří:  
 
1. Orgán města oprávněný k rozhodování o plněních členům ZM 
Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se právních poměrů a odměňování členů ZM náleží už 
jen do vyhrazené působnosti ZM.  
 
2. Měsíční odměna uvolněným členům ZM  
Měsíční odměna uvolněným členům ZM (v Rožnově p. R. starosta a místostarostové) se od 1. 1. 2018 
bude ze zákona vyplácet ve výši podle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Je stanovena jednou 
konkrétní výslednou částkou v závislosti na počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města k 1. lednu 
kalendářního roku v době voleb (pro současné volební období: 1. 1. 2014). Nenavyšuje se o žádnou 
další částku.  
 
3. Měsíční odměna neuvolněným členů ZM  
Stejně jako podle současné právní úpravy bude i podle nové právní úpravy odměna neuvolněným 
členům ZM náležet jen tehdy, pokud ji stanoví usnesením ZM, které současně určí i její konkrétní výši 
a okamžik, od kdy je odměna poskytována. Mění se:  
a) maximální výše měsíčních odměn pro jednotlivé funkce a zásady při stanovení konkrétní výše 

měsíční odměny, 
b) zásady při stanovení souhrnné měsíční odměny (odměna při výkonu několika funkcí současně).  
 
Ad a) Výše odměny a zásady pro její stanovení 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. stanoví, ve srovnání s doposud platným nařízením vlády č. 37/2003 Sb., 
vyšší maximální částku odměny, kterou lze neuvolněným členům ZM přiznat. Konkrétní výše měsíční 
odměny přiznaná rozhodnutím ZM nesmí tuto maximální výši překročit a musí být stanovena částkou 
v celých korunách. ZM může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým členů ZM 
uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.  
 
 
Ad b) Zásady pro stanovení souhrnné odměny při souběhu funkcí  
Pokud neuvolněný člen ZM vykonává souběžně více funkcí, lze mu poskytnout souhrnnou odměnu, 
avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce, a to za:  
 - člena rady 

- předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu  



- člena výboru, komise nebo zvláštního výboru.  
 
Ve srovnání se současnou právní úpravou tak nelze již do souhrnné odměny zahrnout odměnu za výkon 
funkce řadového člena ZM (bez jakýchkoliv dalších funkcí). Pokud ZM nerozhodne výslovně svým 
usnesením o poskytování souhrnné odměny, náleží neuvolněnému členovi ZM jen jedna odměna, a to 
za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM.  
 
Srovnání aktuálně poskytované výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM s maximální výší 
měsíční odměny, kterou lze poskytnout dle nové právní úpravy, je následující:  

 

 
 
Pozn.: Výše odměny podle usnesení ZM č. 23/II ze dne 16. 12. 2014 byla stanovena v maximálně 
možných částkách dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění účinném k datu 1. 1. 2014. Od tohoto data 
se maximální částky odměn uvedené v nařízení vlády zvedaly, žádný ze zastupitelů však nevyužil 
možnosti podat návrh na zvýšení svých odměn. V případě rozhodnutí o navýšení měsíčních odměn by 
se jednalo o jejich první navýšení od začátku volebního období.   

 
4. Odměna pro oddávající 
Neuvolněnému členovi ZM, který je oprávněn dle rozhodnutí ZM k přijímání projevu vůle snoubenců o 
vstupu do manželství, může ZM s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až 
o 2 000 Kč.  
 
S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné přijmout usnesení ZM, které zohlední novou právní úpravu 
(především co do stanovení souhrnné odměny, která již nemůže zahrnovat odměnu za výkon funkce 
řadového člena ZM).  
 
Po projednání s radou města předkládám dvě varianty návrhu usnesení. 
Varianta č. 1 stanoví maximální výši odměn pro všechny funkce. Varianta č. 2 stanoví měsíční odměny 
pro všechny funkce ve výši 75% maximální výše. Obě varianty nepřipouští souhrnnou odměnu 
(kumulaci odměn za více funkcí) a nezohledňují odměnu za výkon funkce oddávajícího.  
 
Usnesení, kterým ZM stanoví neuvolněným členům odměny za výkon jejich funkcí, pozbývá ze zákona 
účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva města, které odměnu stanovilo. 
 
Mimořádná odměna  
Kromě měsíčních odměn je s účinností od 1. 1. 2018 přípustné poskytnout členovi ZM tzv. mimořádnou 
odměnu, a to za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů města. Bližší pravidla upravuje § 
76 zákona č. 99/2017 Sb.  

 

(1) 
Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných 
nebo zvláště významných úkolů obce. 

(2) 
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

(3) 

Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím 
zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon 
a prováděcí právní předpis. 

NV č. 318/2017 Sb. 

stav od 1. 1. 2018

funkce odměna za funkci souhrnná odměna maximální částka

neuvolněný zastupitel bez 

další funkce
820 820 1 999

radní 1 990 1990 + 820 = 2810 7 998

předseda výboru a komise 1650 1650 + 820 = 2470 3 999

člen výboru a komise 1300 1300 + 820 = 2120 3 332

dle usnesení ZM č. 23/II ze dne 16. 12. 2014 

stav od 1. 1. 2015  do 31. 12. 2017



(4) 
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 
samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 

(5) 

Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn 
a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí 
mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná 
odměna poskytnuta. 

 
Další změny, které novela zákona o obcích s účinností od 1. 1. 2018 přináší, obsahuje dokument 
„Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy“ zpracovaný odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly MV ČR, který je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -   zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.   128/2000 Sb., o obcích  
P2 -  nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů  zastupitelstev územních samosprávných 

celků   
P3 –  Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy  zpracované odborem veřejné správy, dozoru a 

kontroly MV ČR 

 
Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – doporučuje schválit variantu č. 2 
➢ Ing. Jaroslav Kučera – většina města a obcí neváhá jít na maximální výše částek, které 

zákon dovoluje.  Stejnou zkušenost má také ze Zlínského kraje. Nevidí důvod, proč by to 
tak nemělo být i v Rožnově proto navrhuje schválit variantu č. 1. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/XXII.  
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.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/XXII: 

Pro:          12                  Proti:                    3 Zdržel se:            3 Nehlasoval:          2 

       
   Usnesení přijato. 



 

9.2   Schválení příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a aktualizace Zásad pro použití a tvorbu sociálního fondu 
města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 2018 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
Kromě nového systému odměňování zastupitelů popsaného v důvodové zprávě k bodu 9.1 programu 
zastupitelstva, obsahuje zákon o obcích s účinností od 1. 1. 2018 ve svém § 80 také zcela novou 
právní úpravu poskytování příspěvků členům zastupitelstva města (ZM). Podle této nové právní 
úpravy lze členům ZM přiznat tato plnění (benefity):   
 
Uvolněným i neuvolněným členům ZM je možné přiznat: 

 příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o oddávající nebo členy 
zastupitelstva obce zastupující obec na veřejných občanských obřadech, 

 příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, 
 odměnu při významném životním výročí, 
 příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce. 

 
Pouze uvolněným členům ZM je možné dále přiznat: 

 příspěvek na stravování, 
 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo 

životní pojištění, 
 příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a  
 příspěvek na rekreaci. 

 
Výčet možných plnění je taxativní (tzn. úplný) a nelze je rozšířit. Plnění můžou být poskytnuta:  
a) z peněžního fondu nebo  
b) z rozpočtu města,  
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města. O jejich poskytování pro 
členy ZM rozhoduje ZM.  
Současná úprava benefitů poskytovaných členům ZM Rožnov p. R.  
Na základě úpravy v Kolektivní smlouvě pro rok 2017 a v jejích přílohách a na základě Zásad pro použití 
a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm, které schválilo ZM dne 11. 12. 2012 svým 
usnesením č. 11/XIV (dále jen „Zásady“), mají možnost v rozsahu dle přílohy č. 1 Kolektivní smlouvy 
2017 čerpat ze sociálního fondu benefity také uvolnění členové ZM. S ohledem na novou právní úpravu 
je třeba tento nastavený systém s účinností od 1. 1. 2018 zrušit a benefity poskytované členům ZM 
schválit přímo rozhodnutím ZM.  
 
Po projednání s radou města navrhuji, aby ZM schválilo uvolněným členům ZM možnost čerpání benefit 
ve stejném rozsahu jako doposud, a přiznalo s účinností od 1. 1. 2018 uvolněným členům zastupitelstva 
města: 
a) příspěvek na stravování, 
b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo 
životní pojištění,  
c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a  
d) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, 
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Podmínky poskytování výše uvedených benefit pro zaměstnance města v roce 2018:  
 

 příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím třetích subjektů, a to až do výše ceny 
stravenky 80 Kč,  
 

 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo 
životní pojištění ve výši 200 Kč měsíčně 
 

 příspěvek na preventivní a rehabilitační péči a volnočasové aktivity formou poukázky Flexi 
Passy Sodexo v hodnotě 200 Kč měsíčně, přičemž poukázka nelze poskytnout kumulativně s 
příspěvkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní 
pojištění,  
 



 příspěvek na úhradu nákladů u tuzemských a zahraničních zájezdů a příspěvek na kulturní a 
sportovní akce pořádané nebo spolupořádané městem. 
 

 příspěvek na úhradu nákladů na jazykové kursy organizované nebo odsouhlasené tajemníkem 
MěÚ a starostou města po dohodě se ZOOS.   
 
Z důvodu návaznosti na stávající systém navrhuji, aby finanční prostředky na příspěvky pro zastupitele 
byly čerpány se Sociální fondu zřízeném s účinností od 1. 1. 2013 usnesením ZM č. 11/XIV dne 11. 12. 
2012. 
 
Proto jsou ke schválení předkládány také aktualizované Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu 
města Rožnov pod Radhoštěm (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). 
 
Kromě doplnění nového čl. 5, který upravuje použití sociálního fondu pro členy zastupitelstva města, 
dochází v aktualizovaných Zásadách k těmto změnám:  
 
Navýšení minimálního přídělu do sociálního fondu z rozpočtu města v příslušném kalendářním roce na 
3 % z objemu platů a náhrad platů, mezd a náhrad mezd a odměn za pracovní pohotovost zaměstnanců 
města a odměn vyplácených členům zastupitelstva, a to z důvodu postupného rozšíření možností 
čerpání příslušných benefitů zaměstnanci města hrazených ze sociální fondu. 
 
Od roku 2013 došlo postupně k navýšení možnosti čerpání následujících benefitů zaměstnanci města 
ze sociálního fondu uvedených v kolektivní smlouvě: 
 
- příspěvek na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření  
- příspěvek na dětské tábory 
- příspěvek na preventivní očkování 
- dary u příležitosti životních výročí 
- dary u příležitosti narození dítěte 
- příspěvek na dopravu do zaměstnání 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -   současné  Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov p. R.    
P2 –  aktualizované Zásady pro použití a tvorbu  sociálního fondu města Rožnov p. R. 

 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 22/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
1. přiznává s účinností od 1. 1. 2018 uvolněným členům zastupitelstva města 

a) příspěvek na stravování, 
b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 

spoření nebo životní pojištění,  
c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a  
d) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena 

zastupitelstva, 
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Rožnov 
pod Radhoštěm,  

2. schvaluje aktualizované Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov 
pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválené 
zásady jsou součástí tohoto usnesení.  

 
Hlasování o usnesení č. 22/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 



 
 

9.3   Schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členů 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 2018 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
Novela zákona o obcích upravuje nově s účinností od 1. 1. 2018 i postup při stanovení cestovních 
náhrad členům zastupitelstva města (ZM). Dle § 81 zákona o obcích náleží členovi ZM v souvislosti s 
výkonem funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro 
zaměstnance města (část sedmá hlava III a IV zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) a v jejich mezích podle pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům ZM, 
stanovených zastupitelstvem města.  
 
Město Rožnov p. R nemá v současné době schválena pravidla pro poskytování cestovních náhrad pro 
členy ZM. Při proplácení cestovních náhrad by se tak s účinností od 1. 1. 2018 postupovalo pouze podle 
úpravy obsažené v platných právních předpisech určené pro zaměstnance územně samosprávných 
celků (zákoník práce a jeho prováděcí předpisy), neboť na členy ZM nelze použít úpravu cestovních 
náhrad obsaženou v kolektivní smlouvě. Z důvodu nastavení stejných pravidel jak pro členy ZM, tak pro 
zaměstnance města, navrhuji, aby ZM schválila pravidla pro stanovení výše cestovních náhrad členům 
ZM, která by reflektovala úpravu cestovních náhrad stanovenou pro zaměstnance města. Pravidla, která 
tento požadavek splňují, jsou uvedena přímo v návrhu usnesení.  
 
K písm. a) návrhu usnesení – stravné pro vnitrostátní pracovní cesty  
 
Konkrétní výši stravného pro příslušný kalendářní rok pro vnitrostátní pracovní cesty stanoví pro 
zaměstnance města v rámci zákonem daného rozpětí kolektivní smlouva.  
  
Zákonem dané rozpětí výše stravného pro vnitrostátní pracovní cesty upravuje každoročně vyhláška 
MPSV. Pro rok 2017 bylo rozpětí nastaveno vyhláškou MPSV č. 440/2016 Sb. takto: 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši 
a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
Úprava v kolektivní smlouvě je následující:   
 
34. Základní výše stravného  
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí  
a) 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  
b) 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,  
c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  
 
35. Stravné při pracovní cestě trvající méně než 5 hodin  
Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci 
stravovat se obvyklým způsobem, poskytne mu stravné ve výši 80 Kč.  
 
36. Krácení stravného  
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo 
večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, bude mu za každé uvedené jídlo stravné určené 
podle článku 34. této kolektivní smlouvy kráceno o hodnotu  
- 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  
- 35 %, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  
- 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 
 
K písm. b) návrhu usnesení - výše stravného při zahraničních pracovních cestách  
 
Výše stravného pro zahraniční pracovní cesty vyplývá přímo z platných právních předpisů určených pro 
zaměstnance územně samosprávných celků (§ 179 zákoníku práce a vyhláška MF ČR). Jde o úpravu 
kogentní (nelze se od ní odchýlit). Základní sazbu zahraničního stravného stanovuje vyhláška 
Ministerstva financí, která v pravidelném termínu od 1. ledna příslušného kalendářního roku stanoví výši 
základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na 
základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí nebo v mimořádném termínu upraví vyhláškou výši 



základní sazby zahraničního stravného, jakmile se příslušné ukazatele zvýší nebo sníží od poslední 
úpravy alespoň o 20%. 
 
K písm. c) návrhu usnesení - výše kapesného při zahraničních pracovních cestách  
 
Kapesné pro zahraniční pracovní cestu lze poskytnout na základě § 180 zákoníku práce až do výše 
40% zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci dle pravidel zákoníku práce. Navrhuji výši 
kapesného stanovit ve výši 40%.  
 
K písm. d) a e) návrhu usnesení – výše ostatních cestovních náhrad a ostatní skutečnosti  
 
Výše ostatních cestovních náhrad (náhrada jízdních výdajů, výdajů za ubytování, nutných vedlejších 
výdajů, popř. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny) a ostatní skutečnosti rozhodné pro poskytnutí 
cestovních náhrad vyplývají přímo z platných právních předpisů určených pro zaměstnance územně 
samosprávných celků. Konkrétní podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad 
(zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování) určí 
členům zastupitelstva města před zahájením pracovní cesty v souladu s novým § 81 zákona o obcích 
písmeně starosta města cestovním příkazem.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 
následující pravidla pro stanovení výše cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm: 

a) výše stravného při vnitrostátních pracovních cestách se stanoví ve stejné výši 
jako pro zaměstnance města, kterým výši stravného stanovuje v mezích platných 
právních předpisů kolektivní smlouva platná pro příslušné období, 

b) výše stravného při zahraničních pracovních cestách se stanoví v souladu 
s platnými právními předpisy upravujícími jeho výši pro zaměstnance územních 
samosprávných celků, 

c) výše kapesného při zahraničních pracovních cestách se stanoví ve výši 40% 
zahraničního stravného poskytnutého podle písm. b), 

d) výše ostatních cestovních náhrad se stanoví v souladu s platnými právními 
předpisy upravujícími jejich výši pro zaměstnance územních samosprávných 
celků, 

e) pro ostatní skutečnosti rozhodné pro poskytnutí cestovních náhrad členům 
zastupitelstva města platí úprava stanovená právními předpisy pro zaměstnance 
územních samosprávných celků, přičemž podmínky, které mohou ovlivnit 
poskytování a výši cestovních náhrad (zejména dobu a místo nástupu a 
ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování) určí členům 
zastupitelstva města před zahájením pracovní cesty písmeně starosta města 
cestovním příkazem.  

 
Hlasování o usnesení č. 23/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

9.4   INFORMACE o návrhu kandidátů a jejich volbě do funkce přísedících 
Okresního soudu ve Vsetíně. 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika 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 ze strany zastupitelů města Rožnov pod Radhoštěm zvoleno celkem 11 
kandidátů. V tomto období tak za město Rožnov pod Radhoštěm působí u Okresního soud ve Vsetíně 
jako přísedící všichni zvolení kandidáti.  
 
Předseda okresního soudu žádá 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. Schválení kandidátů do funkce přísedících okresního soudu zastupitelstvem města. Kandidáty 

navrhují členové zastupitelstva.  
 

2. Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soudu. 
 

3. Zvolení kandidátů do funkce přísedících zastupitelstvem města. 
 
Schválení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod 
Radhoštěm (krok 1) bude zařazeno na únorové jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.  
 
Z tohoto důvodu Vás prosím o sdělení Vašich návrhů vhodných kandidátů do funkce přísedících, 
a to nejpozději do 31.12.2017. (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní 
údaje) 
 
Informace o možnosti ucházet se o místo přísedícího u Okresního soud ve Vsetíně za město Rožnov 
pod Radhoštěm byla taktéž zveřejněna na webových stránkách města a prostřednictvím sociálních sítí. 
 
Předpoklady pro výkon funkce přísedícího okresního soudu voleného za město Rožnov pod 
Radhoštěm a obecné informace k výkonu funkce přísedícího  
 
1. Kandidát na výkon funkce přísedícího:   

a) musí být státním občanem ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Rožnově pod Radhoštěm, 
nebo v Rožnově pod Radhoštěm pracuje,  

b) dosáhl věku nejméně 30 let, 
c) je plně svéprávný a bezúhonný (nutno doložit výpisem z rejstříku trestů),  
d) jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího vykonávat řádně 

a   
e) souhlasí s ustanovením do funkce přísedícího.  

   
2. Občané narozeni před 1. 12. 1971 jsou povinni doložit lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve 

smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Funkční období přísedícího je 4 roky. Po zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy okresního 

soudu.  
 

4. Přísedící by neměli zpravidla zasedat u soudu více než 20 dnů v kalendářním roce. Přísedící 
rozhodují v senátech složených ze soudce a dvou přísedících v pracovně právních a trestních 
věcech.  

 
5. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí.   
 



6. Přísedící může být na návrh předsedy okresního soudu z důvodů uvedených v zákoně o soudech a 
soudcích zastupitelstvem města ze své funkce odvolán. Přísedící se může své funkce vzdát, a to i 
bez uvedení důvodu. 

 
7. Přísedícímu, který je v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout v souladu s § 200 

a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 
práce“) pracovní volno.  Podle § 93 zákona o soudech a soudcích náleží tomuto přísedícímu za 
dobu, po kterou vykonává funkci přísedícího (zasedá u soudu) nebo plní jiné povinnosti spojené 
s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (tzv. refundace mzdy). 

 
8. Přísedící, který není v pracovním poměru, je ale výdělečně činný, přísluší náhrada ušlého výdělku 

za dobu výkonu funkce přísedícího nebo za dobu plnění jiných povinností spojených s touto funkcí 
v jím prokázané výši, nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den (podrobněji viz 
vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 44/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 
9. Přísedící mají nárok na náhradu hotových výdajů za podmínek a ve výši stanovených předpisy 

upravující cestovní náhrady (viz § 151 a násl. zákoníku práce).  
 
10. Přísedícím přísluší za každý den jednání u soudu paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 

150 Kč (před zdaněním).  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 
 
Bez návrhu usnesení  
 
 

9.5   Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s Valašským 
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uzavřeli v 
roce 2014 Smlouvu o spolupráci, která v obecné deklaraci vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na 
společných projektech a také na aktivitách pořádaných muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými 
organizacemi. 
Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je v kompetenci Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 
schvalovat každoročně konkrétní rozsah spolupráce na daný rok. 
Předmětem podání je tedy dodatek č. 3 uvedené smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce v roce 
2018. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - dodatek č. 3 (GINIS: 337/2017/ODKS) ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 

63/2014 
P2 - Smlouva o spolupráci s VMP 

 
 
Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek  – domnívá se, že spolupráce nefunguje tak, jak by měla – viz. letáček, 

který vydalo město pod názvem ADVENT 2017 a v němž řada akcí, které v předvánočním 
období muzeum pořádá, chybí. 

➢ Mgr. Gross – za sebe považuje spolupráci města a VMP za dobrou, co se letáčku týče, 
nechce komentovat. 

➢ Ing. Holiš – pokud jde o jeden leták, prověříme a odpovíme písemně PODNĚT! Co se 
vzájemné spolupráce týče, tu považuje za velmi dobrou.  

 
Hlasování o usnesení č. 24/XXII.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke 
smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604, 
dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 3 je rozsah spolupráce města 
a Valašského muzea v přírodě v roce 2018. Schválený dodatek ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.   
 
Hlasování o usnesení č. 24/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

9.6   Informace k závěrečnému vyúčtování oslav 750. let města Rožnov pod 
Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross 
Město Rožnov pod Radhoštěm si v letošním roce připomínalo své 750. výročí. V rámci schváleného 
rozpočtu města proběhla řada aktivit pořádaných městem, T klubem – kulturní agenturou, Střediskem 
volného času a Městskou knihovnou Rožnov. 
Základní rámec ekonomiky oslav je následující: 
 

Alokováno 
v rozpočtu 

města 
Čerpáno Čerpáno v %  Příjem 

CELKEM 
NÁKLADY 

Z ROZPOČTU 
MĚSTA 

2.389.514 1.607.345 67% 1.127.491 479.854 

 
 
Přímo z rozpočtu města tak byla (včetně účelového navýšení příspěvku městským organizacím na 
zajištění části akcí) uhrazena částka 479.854 korun. 
Na čtyři desítky akcí s celkovou návštěvností cca 10 tisíc lidí + 10 tisíc na Rožnovských slavnostech. 
S vydáním nových propagačních materiálů, knihy, novou oficiální znělkou města… 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - prezentace vyúčtování a hodnocení oslav (PowerPoint) 
P2 – vyúčtování oslav (Excel) 
 
Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – velmi si váží spolupráce s firmami, které městu finančně přispěly na oslavy. 

Díky nim jsme se dostali na celkovou částku 479.854  Kč. Zmiňuje především slavností 
zasedání zastupitelů a hostů města, kde letos poprvé proběhlo ocenění významných 
osobností města. To považuje za velmi dobrý počin. Děkuje všem, kteří se na oslavách 
podíleli. Byl to programově náročný rok. 

➢ p. Koryčanský – také si cení podpory firem, ale oslava 750. výročí nebyla aktuální! 
➢ Mgr. Kosová – na toto téma již proběhla řada diskusí, včetně zasedání historiků, kteří 

potvrdili, že je velmi obtížné určit kdy byl Rožnov založen. Současné vedení vycházelo 
s dostupných historických materiálů a navázalo tak na akce předešlé. Obává se, že 
nebudeme nikdy moci sdělit reálné počátky založení města. 

➢ Bc. Blinková – také děkuje všem, kteří se na akcích podíleli.  
➢ Ing. Střálková – přidává se k poděkování a táže se, jaké jsou stávající zásoby knih, 

vydaných k tomuto výročí? 
➢ Mgr. Gross – co se týče knihy O Rožnově – zde bylo vydáno 3000 ks + cizojazyčné 

mutace. Dotisk není aktuální. Co se týče knihy „Zapomenutá zákoutí“ zde bychom rádi 



navázali volným pokračováním knihy, která by zahrnovala celý mikroregion Rožnovsko. 
Konkrétní čísla může zaslat  zastupitelům písemně. PODNĚT! 

➢ p. Jelínek – velký dojem na něj udělalo ocenění osobností, včetně filmových medailonků. 
Je pro, aby se v tom pokračovalo.  

 
Pozn. Následuje 5 minutová přestávka 
 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o vyúčtování 
oslav 750. let města dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

10.1  Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm jako pořizovatel územně plánovací dokumentace 
obdržel požadavky vlastníků pozemků na změnu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.  
Pořizovatel tyto požadavky vyhodnotil a se svým stanoviskem je nyní předkládá zastupitelstvu města k 
projednání. Požadavky na změnu územního plánu byly vyhodnoceny komisí výstavby a územního 
plánování, a doporučení komise je u každé lokality uvedeno. 
 
O každém požadavku na změnu územního plánu bude hlasováno samostatně.  
 
Požadavek č. 1  
Pan M.S. Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 31.7.2017a doplnění žádosti 11.9.2017. Dále doplnění 
žádosti ze dne 31.10.2017   
 
Předmět žádosti: Změna z Plochy krajinné zeleně - K na Plochu bydlení individuálního - BI 
v k. ú.  Tylovice, parc. č. 1082 a Změna plochy bydlení individuálního BI na Plochu sídelní zeleně popř. 
na Plochu krajinné zeleně.     
Viz kopie žádosti dle přílohy.  
 
Projednání ve stavební komisi:       
Záměr byl projednáván dne 5.10.2017 a 22.11.2017.  
 
Usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017: 
Komise doporučuje návrh. Rozrůstání do volné krajiny je limitováno koridorem pro VVN, přes který již 
nelze plochu dále navyšovat.   
 
Stanovisko pořizovatele:  
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURU) zpracovaného  v prosinci  2016 vyplývá výměra 
zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 
127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných plochách je 12,6 %.  Výměra zastavitelných ploch pro 
bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat plochy nové.  
Žadatel navrhuje zmenšení zastavitelné plochy BI 101 a to v nevyužité části tj. pod vedením vysokého 
napětí. Tato plocha je ve vlastnictví rodinného příslušníka pana Z.S. , který  s tímto souhlasí – viz 
písemný souhlas a doplnění žádosti ze dne 31.10.2017 panem Z.S.      
Z urbanistického hlediska lze připustit posunutí plochy BI k hranici ochranného pásma VN, jedná se o 
bezprostřední návaznost na zastavěné a zastavitelné území pro bydlení individuální. Rozrůstání 
zástavby do volné krajiny  je limitováno koridorem pro VVN, jež byl schválen pro veřejně prospěšnou 
stavbu vedení VVN Zubří - Vigantice, a přes který již nelze plochu dále navyšovat.  V tomto případě, 
kdy nebude zastavitelná plocha pro bydlení navýšena, odbor výstavby a ÚP změnu doporučuje prověřit 
projektantem a zvážit celkovou vhodnost řešení z urbanistického hlediska. 
 



Požadavek č. 2 
Žadatel:  pan V.M. Ostrava.-Radvanice, zastoupen JUDr. Bražinou , žádost ze dne 11.10.2017  a 
doplnění žádosti ze dne 3.11.2017 včetně příloh.   
Parc.č.1871/3, 1871/7, 1858/12, 1869/3  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
 
Viz kopie žádosti dle přílohy. 
 
Předmět žádosti: Změna z Plochy krajinné zeleně - K a Plochy lesní -L na Plochu rodinné rekreace – RI 
na parc.č.1871/3, 1871/7, 1858/12, 1869/3  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
 
V doplnění žádosti žadatel předkládá návrh na zmenšení zastavitelné Plochy pro bydlení individuální – 
BI 170 p.č.2911/11, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm,  jako náhradu za nově vytvořenou plochu RI (nebo 
zřejmě BI)       
 
Projednání ve stavební komisi:  
Záměr byl projednán ve stavební komisi dne 22.11.2017 
 
Návrh na usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017:  
Úkolem stavební komise není řešit právní spory. V následujícím postupu se ztotožňuje s názorem 
městského architekta.   
Hlasováno 2-2-0  (návrh nebyl přijat)  
 
Stanovisko pořizovatele:    
 
Revokace usnesení se navrhuje na základě žádosti doložené o nové skutečnosti, níže popsané 
v důvodové zprávě.      
 
Pořizovatel obdržel novou žádost o změnu územního plánu na změnu plochy krajinné zeleně na 
pozemcích parc.č.1871/3, 1871/7 a 1869/3 na plochu individuální rekreace a na změnu plochy lesní na 
pozemku parc.č. 1858/12 na plochu individuální rekreace. 
K žádosti si pořizovatel vyžádal vyjádření architekta města, které je v příloze tohoto podání. Dále žadatel 
předložil vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny SCHKOB.  
Na základě těchto dvou stanovisek se pořizovatel přiklonil k možnosti prověření změny funkčního využití 
plochy na pozemku parc.č.1871/3 z plochy krajinné zeleně na plochu individuální rekreace v rámci 
zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. 
Na zbývajících pozemcích parc.č.1871/7, 1858/12, 1869/3 pořizovatel nedoporučuje změnu. A to 
z důvodu, že parc.č. 1858/12 je lesním pozemkem a zbývající pozemky jsou v krajinné zeleni a i tyto 
mohou sloužit k individuální rekreaci, jen nejde na nich provádět žádnou stavební činnost. V tomto se 
pořizovatel shoduje s názorem architekta města.     
 
Požadavek č. 3  
Pan J. V. Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 19.10.2017. a doplnění žádosti ze dne 29.11.2017.  
  
Předmět žádosti: Změna z Plochy zemědělské - Z na Plochu bydlení individuálního - BI 
v k. ú.  Rožnov pod Radhoštěm, parc. č. 506/1. Doplnění žádosti ze dne 29.11.2017 o parc.č. 505/2. 
Viz kopie žádosti dle přílohy.  
 
Projednání ve stavební komisi:       
Záměr byl projednáván dne 22.11.2017   
 
Usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017: 
Komise nedoporučuje návrh. Komise navrhuje žadateli zvážit rozšíření stávající plochy BI o plochu cca 
400 m².   
 
Stanovisko pořizovatele:  
Pozemek parc. č. 506/1 navazuje bezprostředně na území Rysová. Rozšíření zástavby v ochranném 
pásmu  lesního pozemku a zároveň biocentra je z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny 
nežádoucí.  
Žadatel dle doporučení stavební komise rozšířil svoji žádost i na pozemek parc.č. 505/2. Tento 
pozemek, navazuje na shluk stávajících staveb, tj. obytných a hospodářských budov. Prověření 



možnosti rozšíření stávající plochy o cca 400m² v rámci zprávy o uplatňování územního plánu lze 
akceptovat. 
 
Požadavek č.4  
Paní M.Ž. Rožnov pod Radhoštěm, doruč. adresa Salzburg, Rakousko  
a 
paní R.M. Rožnov pod Radhoštěm, doruč. Adresa, Rakousko, žádost ze dne 26.10.2017.    
 
Předmět žádosti: Změna z Plochy zemědělské – Z na Plochu bydlení individuálního -BI 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, parc.č.2609/7, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Viz kopie žádosti dle přílohy. 
 
Projednání ve stavební komisi:.22.11.2017 
 
Návrh na usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017: 
Komise nedoporučuje návrh. Pozemek nenavazuje na zastavěné území, pozemek je problematický 
z důvodu vedení VN a jeho ochranného pásma. Pozemek neumožní zařazení do rozptýlené zástavby 
vzhledem k malé ploše pozemku. 
Hlasování : 3-1-0 (návrh nebyl přijat)   
 
Stanovisko pořizovatele:  
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURU) zpracovaného v prosinci  2016 vyplývá výměra 
zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 
127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných plochách je 12,6 %.  Výměra zastavitelných ploch pro 
bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat plochy nové a nelze navrhování nových ploch 
zdůvodnit.  
Předmětná lokalita se nachází v okrajové části města, kde se v současné době neplánuje rozvoj města 
a to zejména z důvodu konfliktu se stávající střelnicí a z důvodu zájmů ochrany přírody a krajiny - kdy 
v rámci posouzení vlivů na ŽP bylo vydáno negativní posouzení – (území Natura, ovsíkové louky).  
 
Pozemek se nachází v zemědělsky obdělávaném celku, část pozemku blíže ke komunikaci se nachází 
pod vedením VVN včetně ochranného pásma.   
Pořizovatel z důvodu nenávaznosti na zastavěné území a celkovou nekoncepčnost záměru tuto změnu 
nedoporučuje.  
 
Požadavek č.5 
Paní V.J. Zubří, žádost ze dne 6.11.2017  
  
Předmět žádosti: Změna z Plochy zemědělské - Z na Plochu bydlení individuálního - BI 
v k. ú.  Rožnov pod Radhoštěm, parc. č. 2442/32, 2442/43, 2442/47. 
Viz kopie dvou žádosti dle přílohy.  
 
Projednání ve stavební komisi:       
Záměr byl projednáván dne  22.11.2017.  
 
Usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017: 
Komise nedoporučuje návrh. Plochy jsou v urbanisticky hodnotné poloze. Není vhodné pro zástavbu.  
 
Stanovisko pořizovatele:  
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného v prosinci  2016 vyplývá výměra 
zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 
127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných plochách je 12,6 %.  Výměra zastavitelných ploch pro 
bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat plochy nové a nelze navrhování nových ploch 
zdůvodnit.  
 
Předmětem požadavku jsou tři pozemky, které se nachází v prostoru nad sídlištěm Písečná , tj. na 
loukách směrem k Lázu. Pás luk tvoří přirozenou enklávu lučních porostů oddělujících samostatné 
struktury tj. sídliště Písečný, zástavbu rodinných domů na Lázu a zástavbu v ulici Dubková. Jedná se o 
urbanisticky velmi hodnotné přírodní území Z urbanistického hlediska není vhodné připustit stavební 
zásah do ploch nad rámec schváleného územního plánu.   



 
Požadavek č.6   
Paní D.T. Rožnov pod Radhoštěm žádost ze dne 8.11.2017. Foto stejné jako požadavek č.4. 
 
Předmět žádosti: Změna z plochy zemědělské - Z na Plochu bydlení individuálního – BI v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, parc.č. 2609/1 . 
Viz kopie žádosti dle přílohy.    
 
Projednání ve stavební komisi: 22.11.2017 
Návrh na usnesení stavební komise ze dne 22.11.2017: 
Komise nedoporučuje návrh. Pozemek nenavazuje na zastavěné území, pozemek je problematický 
z důvodu vedení VN a jeho ochranného pásma. Pozemek neumožní zařazení do rozptýlené zástavby 
vzhledem k malé ploše pozemku. 
Hlasování : 3-1-0 (návrh nebyl přijat)   
 
Stanovisko pořizovatele:  
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného v prosinci  2016 vyplývá výměra 
zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 
127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných plochách je 12,6 %.  Výměra zastavitelných ploch pro 
bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat plochy nové a nelze navrhování nových ploch 
zdůvodnit.  
 
Pozemek sousedí s pozemkem paní Ž. a M.  Předmětná lokalita se nachází v okrajové části města, kde 
se v současné době neplánuje rozvoj města a to zejména z důvodu konfliktu se stávající střelnicí a 
z důvodu zájmů ochrany přírody a krajiny - kdy v rámci posouzení vlivů na ŽP bylo vydáno negativní 
posouzení – (území Natura, ovsíkové louky).  
 
Pozemek se nachází v zemědělsky obdělávaném celku, část pozemku blíže ke komunikaci se nachází 
pod vedením VVN včetně ochranného pásma.   
Pořizovatel z důvodu nenávaznosti na zastavěné území a celkovou nekoncepčnost záměru tuto změnu 
nedoporučuje.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -   Kopie žádosti o změnu ÚP č. 1-6 včetně příloh 
P1a - Kopie žádosti o změnu ÚP k návrhu č. 5 
P2 -   Mapové přílohy k č.1- 6  
P3 -   vyjádření architekta města  

 
 
Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – táže se, jaký je rozdíl mezi návrhem usnesení č. 3, kdy je doporučeno ke 

schválení zařazení požadavku do  ÚP v rámci jeho uplatňování a mezi návrhy č. 4, 5 a 6, 
kdy to není doporučeno? 

➢ Ing. Vojkůvková – vycházíme z doporučení zastupitelstva. Bude vypsána zpráva o 
uplatnění,  chceme zrevidovat stavební plochy ve městě. Následně pokud bude vůle 
můžeme provést změnu ÚP. Požadavky se evidují. Panu V. byla podána informace.  

➢ Ing. Holiš – mohli jsme podat informaci i dalším žadatelům. 
➢ Ing. Vojkůvková – u  ostatních žadatelů jde o výstavbu ve volné krajině, proto navrhujeme 

nedoporučení. Stavba pana V. navazuje na stávající výstavbu. 
➢ Mgr. Kosová – informuje, že v příštím roce proběhne seminář o ÚP. V rámci něho 

proběhne podrobná diskuse o změnách v ÚP. 
➢ Bc. Blinková – táže se, zda u návrhu č. 6, který je v konfliktu se  střelnicí se plocha udrží 

jako zemědělská i z důvodu ochranného pásma vysokého napětí? 
➢ Ing. Vojkůvková – dáváme zde doporučení pro volný pozemek. Parcely pod vysokým 

napětím mohou být, stavby však musí respektovat ochranné pásmo. Při řešení všech 
lokalit se snažíme  postupovat logicky a koncepčně také v návaznosti na infrastrukturu. 

 
 



 
Hlasování o usnesení č. 26/XXII. M. Solanský 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm SCHVALUJE, aby v rámci další Zprávy o 
uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního 
plánu zařazen požadavek č. 1 žadatele pana M.S., na části parc.č.1082 a části parc.č. 
479 k.ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a její přílohy.    
 
 
Hlasování o usnesení č. 26/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 27/XXII. V. Mynář 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1. revokuje usnesení č. 19/XIX ze dne 20. 6. 2017 dle důvodové zprávy.  
2. SCHVALUJE, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu byl do 

případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 2 žadatele pan V.M.  na 
parc. č. 1871/3 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.  

3. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 2 žadatele pana V.M. na pozemku parc. č. 1871/7, 1858/12 a 1869/3 v 
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.  

    
 
Hlasování o usnesení č. 27/XXII: 

Pro:          15                  Proti:                    1 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 28/XXII. J. Vachůn 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1. SCHVALUJE, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod 

Radhoštěm byl do případné změny zahrnut požadavek č. 3 žadatele pana J.V.  na 
části pozemku parc. č. 505/2 dle důvodové zprávy a její přílohy. 

2. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavek č. 3 žadatele pana J.V.  na pozemku parc. č. 506/1 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy  

 
 
Hlasování o usnesení č. 28/XXII: 

Pro:         14                  Proti:                   1 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 29/XXII. M. Židišínová a R. Maislinger 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm NESCHVALUJE pořízení změny 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 4 žadatele paní M.Ž. a paní 
R. M. na pozemku parc. č. 2609/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a 
její přílohy 
 
Hlasování o usnesení č. 29/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 



 

Hlasování o usnesení č. 30/XXII. V. Jurková  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm NESCHVALUJE pořízení změny 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 5 žadatele paní V.J. , na parc. 
č. 2442/32, 2442/43 a 2442/47 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její 
přílohy 
 
Hlasování o usnesení č. 30/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 31/XXII. D. Trčková  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm NESCHVALUJE pořízení změny 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 6 žadatele paní  D.T. na parc. 
č. 2609/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.   
 
Hlasování o usnesení č. 31/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

10.2  Seznámení s územními studiemi v Rožnově pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm je pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů včetně územních studií. 
 
Územní studie zpracovalo na základě zadání od pořizovatele architektonické studio Archislužba.cz, 
Kvapilova 3, Brno, zodpovědný projektant Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.- autorizovaný architekt. 
Důvodem pro zadání studií byla nutnost koordinace výstavby v zastavitelných lokalitách pro bydlení. 
 
Studie řeší komplexně zástavbu v zastavitelných plochách pro rodinné domy. V rámci územních studií 
je řešen komunikační systém v území, včetně navazující dopravní infrastruktury - parkovací místa, 
chodníky a pěší komunikace. Studie dále řeší technickou infrastrukturu - vodovod, kanalizaci, elektrické 
vedení, plynovod, kabelové vedení, veřejné osvětlení, apod. Vlastní umístění rodinných domů je 
variabilní a je regulováno stavebními čarami. Územní studie je pouze územně plánovací podklad, 
nejedná se o závazný dokument.  
V průběhu zpracování územní studie se uskutečnilo několik pracovních schůzek za účasti pořizovatele, 
architekta města a vedení města. Vlastníci pozemků byli se studiemi seznámeni na veřejných jednáních. 
Územní studie jsou vystaveny na internetových stránkách města - www.roznov.cz. 
  
Pořizovatel podle § 30 odst. 4 stavebního zákona na závěr pořizování územní studie vkládá data o studii 
do evidence územně plánovací činnosti.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – územní studie město provádí proto, aby  se plochy ÚP určené  pro zástavbu 

rozhýbaly a město zjistilo, zda tam majitelé pozemků chtějí stavět. Pokud v těchto 
plochách nebude vyřešena infrastruktura a komunikace, s největší pravděpodobností se 
tam stavět nezačne. Proto město chtělo udělat vstřícný krok a  zahájilo jednání s majiteli 
pozemků v jednotlivých lokalitách. Pokud se ale majitelé nedohodnou a v některých 
případech neustoupí,  tak zde nikdy stavět nebudou.  

http://www.roznov.cz./


➢ Ing. Vojkůvková – na územní studie je možno získat dotaci, jejíž podmínkou je 
zaevidování studie do systému. Přizvali jsme proto odborníka , který definuje, co 
v lokalitách musí být dodrženo. 

➢ Ing. arch. Horký – když zaevidujeme studii do systému, nebude se dál nic dít, proto 
čekáme na pokyn ze strany zastupitelstva. Je zapotřebí si říci, co v lokalitě bude závazné 
a nutné a řešit ji tak koncepčně. Jedná se o infrastrukturu i veřejné prostranství. Pokud 
v lokalitách nebudou vyčleněny plochy pro vedení komunikace, vyjme se lokalita z ÜP. 

➢ Ing. Vojkůvková – doplňuje, že na každé 2 hektary půdy je 1200 m veřejného 
prostranství. 

➢ Mgr. Kosová – na pracovním semináři k ÚP se budeme k lokalitám vyjadřovat, zda tyto 
zahrnout do změny ÚP, proběhne také jednání s vlastníky pozemků.  

➢ Mgr. Drápal – územní studie není dogma, je to vždy na vzájemném jednání s majiteli 
pozemků. Viz. lokalita Balkán – zde je např. místní komunikace větší než komunikace 
krajská! Vše je však otázkou diskuse a jednání s vlastníky pozemků a na tom, zda 
v lokalitě budou mít zájem stavět, či nikoli. 

➢ Bc. Blinková – se schvalováním ÚP měla obecně problém. Nyní máme 2 území, u kterých 
je dobře, že územní studie existuje. Ale obává se, že změny zasahují příliš do soukromých 
pozemků. 

➢ p. Vychodil – poukazuje na případ, kdy komunikace vede přes soukromý pozemek. Dále 
informuje o dopise manželů Kořenkových, kterých se změna také týká a jimž nebylo 
odpovězeno. 

➢ Ing.arch. Horký – v územním plánování to tak bohužel je, že se mnohdy musí udělat 
ústupek ze strany majitelů pozemků. Město musí vyjednávat. 

➢ Ing. Vojkůvková – všechny majitele pozemků v dotčených lokalitách jsme informovali o 
výsledku územní studie, která je umístěna na webových stránkách města.  

➢ Ing. Kořenková – objasňuje situaci , která se týká jejich pozemku v ul. Na Drahách. Kdy 
v části jejich pozemku je počítáno s veřejným prostranstvím. Sice chápe, že studie není 
závazná, ale obává se problémů, když v dané části pozemku budou chtít něco postavit. 

➢ Ing. arch. Horký – v lokalitě je  vedena páteřní komunikace v rámci které jsou řešeny 
inženýrské sítě a pokud majitelé se změnami nebudou souhlasit, budou blokovat výstavbu 
v celé lokalitě.   

➢ Ing. Holiš – nejde zde jen o úlohu města. Pokud se majitelé pozemků mezi sebou 
nedohodnou, není možné to řešit. Město zde významné pozemky nemá, může pomoci 
pouze tak, že stavitelům poskytne dotaci. 

 
Hlasování o usnesení č. 32/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci odboru 
výstavby a územního plánování městského úřadu o zpracovaných územních studiích 
Balkán, Na Drahách, Pod Chlacholovem, U Sladského potoka dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování o usnesení č. 32/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
  
 

11.1  Volba nového člena osadního výboru 
Předkladatel: Ing. Vít Matějka 
Paní Veronika Fusková Valasová Rožnov pod Radhoštěm, dopisem ze dne 1. prosince 2017 
rezignovala na svou funkci člena osadního výboru, a to ke dni 13. prosince 2017. 
 
Vzhledem k její rezignaci je nutné, aby byl osadní výbor doplněn o nového člena. Volba nového člena 
osadního výboru patří podle § 84 odst. 2 písm. l) a písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do vyhrazené působnosti zastupitelstva.  
 



Za nového člena navrhuji s účinností od 14. prosince 2017 pana Ing. Rudolfa Konečného, Rožnov pod 
Radhoštěm, který splňuje podmínku § 120 odst. 2 zákona o obcích, jež stanoví, že členy osadního 
výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní 
výbor zřízen. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 33/XXII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci paní Veroniky 
Fuskové Valasové na funkci člena osadního výboru Jižní město. Zastupitelstvo města 
Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 14. prosince 2017 novým členem osadního 
výboru Jižní město pana Ing. Rudolfa Konečného, trvalým pobytem Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
Hlasování o usnesení č. 33/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

11.2  Projednání a schválení Individuální dotace - I. kolo 2018 – dodatečný bod 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Dušan Vrážel 
V souladu s Čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 31. 10. 2017 usnesením č. 9/XXI (dále jen Dotační zásady) podala 
společnost KOMERČNÍ DOMY individuální žádost o dotaci z rozpočtu města přesahující částku 50 tis. 
na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu s požadavkem o dotaci 
4 115 000Kč, přičemž celkové náklady projektu jsou 6 112 000Kč (žádost naleznete v příloze č. 1 
podání). 
 
V souladu s čl. XIV odst. 8 Dotačních zásad rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu 
města poskytnutí dotace podle jednotlivých žádostí přesahující 50.000 Kč v jednotlivém případě. 
Výše uvedenou žádost rada města projednala na svém zasedání dne 8.12 2017 a přijala následující 
doporučení: 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti o poskytnutí individuální dotace předložené 
prostřednictvím přílohy č. 1 důvodové zprávy a  
1. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci 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. 
Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této 
individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 
Dotační sportovní komise se žádostí byla rovněž seznámena a doporučila žádost podpořit. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost 

P2 – vzorová smlouva – 306/2017/OSK 
 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 34/XXII.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 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. 
 
Hlasování o usnesení č. 34/XXII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

12.1  Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově 
pod Radhoštěm“ a  „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
Zpracovává se dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak aby žádost o územní rozhodnutí mohla být 
předána odboru výstavby.  
 
 

12.2  Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2018 
Předkladatel: Ing. Radim Holiš,  
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem 
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 ze dne 26. 10. 2017 byla cena vodného a stočného pro 
rok 2018 stanovena takto:  
 
Cena vodného se ve srovnáním s rokem 2017 nezvyšuje.  
Cena stočného se ve srovnání s rokem 2017 zvyšuje o 3,7%. Důvodem navýšení je dodržení dotačních 
podmínek projektu ČRB II.  
Celková výše ceny vodného a stočného se zvyšuje o 1,6%.  
 
 

 Cena 2017 v Kč/m3 
(bez DPH) 

Cena 2018 v Kč/m3 

(bez DPH) 
Rozdíl  
v Kč/m3 

Rozdíl v % 

Vodné  39,70 39,70 + 0,00 +0,0 

Stočné  29,40 30,50 + 1,10 + 3,7 

Vodné a stočné 
celkem 

69,10 70,20 +1,10 +1,6 

 

 Cena 2017 v Kč/m3 
(s DPH) 

Cena 2018 v Kč/m3 

(s DPH) 
Rozdíl  
v Kč/m3 

Rozdíl v % 

Vodné a stočné 
celkem 

79,47 80,73 +1,26 +1,6 

 
13.  Informace, diskuse, různé 
➢ Ing. Jan Kučera  – informuje zastupitele o tom, že město obdrželo ocenění „Skokan roku 

Národní sítě zdravých měst“ a děkuje tímto všem, kteří se na projektu podíleli. 
➢ Mgr. Drápal – dle upozornění občanů – na ul. 1. máje proběhla rekonstrukce povrchu 

vozovky, kterou obyvatelé oceňují, především z důvodu tiššího provozu. Naopak 
poukazují na hlučnou část, která  je v místech přechodu z nového povrchu na starý. 

➢ MVDr. Malcová – tlumočí stížnost obyvatel ul. Pletařská, která se  stává neprůjezdnou, 
kvůli parkování automobilů. Žádá o častější kontrolu ze strany MěPol v této lokalitě. 

 
➢ Ing. Holiš – od obyvatel této ulice město obdrželo žádost o změnu značení. V rozpočtu 

města máme vyčleněny finance na projekt, který se týká úpravy celé lokality Brillovky. 



➢ p. Vychodil – upozorňuje na špatný technický stav komunikace procházející areálem 
bývalé TESLY. 

➢ Ing. Holiš – o situaci víme, město se prozatím vyjadřovalo k žádosti firmy ENERGOAQUA 
o rozšíření komunikace. Problém je v kanalizačních vpustích, které firma vlastní a jsou 
umístěny na vozovce samotné. 

➢ p. Koryčanský – upozorňuje na odpadní hnízdo, které vyhořelo v lokalitě Horních Pasek 
a navrhuje navýšení množství kontejnerů. Dále poukazuje na špatný stav domu na 
Moravské 1443, kde se nezamyká vchod, protože zámek bývá často poškozen. 

➢ Ing. Holiš – dům často kontroluje MěPol, o problému se ví, k výměně zámku došlo již 
několikrát.  

➢ Ing. Slobodová – co se kontejnerového hnízda týče, řešíme škodní událost, k opravě 
dojde co nejdříve. 

➢ Ing. Matějka – upozorňuje na problém obyvatel Jižního města, kde způsobují hlučnost 
příčné vodící pruhy pro slepce, umístěné na 1/35. Když tyto pruhy přejíždějí automobily, 
dělá to zvýšený hluk. 

➢ Ing. Holiš – děkuje zastupitelům a s přáním klidného prožití vánočních svátků ukončuje 
zasedání . 

 

14.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        ve 20:30   hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     12. 12.  2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                       MVDr. Jana Malcová      …………………………………………… 
   
 
                                           Alois Vychodil     …………………………………………….. 
 
 

 
 
 


