
Z Á P I S 

z XXI.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 31.  října  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 3 členné návrhové komise 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
5.1       Zpráva o činnosti rady města 
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR 
                                                                                                                               - Mgr. Olga Vrublová 

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6 
                                                                                                 - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

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

v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice  
7.2 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě 

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

7.3 Projednání a schválení prodeje pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 378 
v k.ú. Hážovice ve prospěch manželů Z.  
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš                                                                                              

8. ODBOR ROZVOJE   
8.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky pod lávkou přes 

Bečvu v rámci stavby Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm 
8.2 Projednání a schválení změny vstupních podmínek v rámci probíhající přípravy projektu 

„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“  
8.3 Projednání strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje bydlení města“  
                                                                                                  - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin 

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
9.1  Schválení ceny města 
                                                                                   - Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková                                                                           

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ  
10.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací 
10.2 Projednání a schválení časového harmonogramu a programů pro poskytování dotací pro rok 

2018 
10.3. Projednání a schválení Individuální dotace II. kolo 
                                                                                         - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 

11. ODBOR VÝSTAVBY  
11.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                                  - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1.  Informace o probíhající přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ 
                                                                                                         - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
12.2 Informace k výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SYNOT REAL ESTATE, k.s. 

a T klub – kulturní agenturou (Společenský dům) 
                                                                                                                                 - Ing. Radim Holiš 



 

1. ZAHÁJENÍ   
XXI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 10  hodin. 
Přítomno:   20      zastupitelů,  
Omluveni:   Zlatuše Lušovská 
 

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

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

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

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

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

➢ Mgr. Martina Drápala  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Jaromíra Koryčanského – souhlasí 
➢  Libora Zavadila   – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 

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

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

       
   Usnesení přijato. 
 



 

4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
➢ Mgr. Hep - sdělil, že z  usnesení zastupitelstva konaného dne 20.6.2017 vyplývají dva 

úkoly: 
Usnesení číslo 11 ze dne 20. 6. 2017 
(bod č. 8.5. Vyhlášení záměru na prodej 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..) 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost vlastníků garáží v lokalitě Na 
Zahradách ze dne 13. 3. 2017 o odkup pozemků pod garážemi, která je uvedena v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 
st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804,  p.č. st. 1805, 
p.č. st. 1806,  p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 
a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, na základě výše uvedené žádosti, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvy k 
projednání zastupitelstvem města. 
 Úkol je řešen: - kupní smlouvy  jsou připraveny ke schválení v rámci bodu č. 7.2. na  jednání 

zastupitelstva 31.10.2017 
 

 
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 v řešení. 
 

Diskuse: 
 

5.1  Informace o činnosti rady města 
Mgr. Hep - zastupitele informoval, že Rada města se od posledního zářiového zasedání 
zastupitelstva sešla na šesti jednáních v termínech: 12.9., 20.9., 25.9., 6.10., 13.10., 27.10. 
Celkem projednala 96 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na 
internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011, nebo 
na sdíleném disku (Google). 

 

 

5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  informovala o tom, že společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY podala 
dovolání proti rozsudku krajského soudu, jímž bylo určeno, že vlastníkem budov  ZŠ na 
Záhumení a MŠ na Koryčanských Pasekách je město, protože má za to, že rozhodnutí 
krajského soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. O dovolání bude 
rozhodovat Nejvyšší soud, který může dovolání odmítnout, zamítnout nebo rozhodnutí 
krajského soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení. 
 

6.1   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2017. 
Jedná se zejména o: 
 
 

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011,n


Mzdové náklady.  
 
V návaznosti na nařízení vlády ve věci valorizace mzdových výdajů o 10% od 1.11.2017 navyšujeme 
prostředky na mzdy. Jedná se o částku 370 tis. Kč + zákonné odvody. Další navýšení je Kč 100 tis. na 
mzdy pracovníků VPP, jejichž aktuální počet převyšuje původní plán. Tyto mzdové prostředky jsou však 
spolufinancovány dotací od Úřadu práce ČR. 
Ostatní část změn mzdových prostředků je pouze přesun mezi jednotlivými odbory do hlavního rozpočtu 
mezd.  Celkové navýšení je tedy pouze 470 tis. Kč a odvody.  Toto navýšení je financováno ze zůstatku 
prostředků předchozích let, stát tyto mzdové nároky nedofinancovává.  
 
Souběžně navyšujeme mzdové prostředky pro naše příspěvkové organizace, kdy obdobné tabulkové 
navýšení nefinancuje státní rozpočet.  Jedná se o mzdy pro Hasiče R.p.R, T- klub, Městskou knihovnu. 
Zde dochází k navýšení také o 10 %. 
 
Městský elektronický systém parkovišť – jedná se o přípravný projekt, který by měl v městě zavést 
systém tzv. inteligentního parkování, kdy naváděcí elektronické šipky uvádějí volnou kapacitu 
jednotlivých parkovišť v reálném čase. Realizace tohoto projektu je předběžně zařazena do návrhu 
rozpočtu 2018. 
 
Měření rychlosti vozidel – jedná se o projektovou přípravu pro budoucí radary, které by automaticky 
zasílaly na odbor dopravy informace o překročené povolené rychlosti v městě. Systém by měl generovat 
významné finanční příjmy. Předpokládá se přijetí 2 zaměstnanců v roce 2018, kteří by tuto agendu na 
odboru dopravy zpracovávali. I po započtení mzdových prostředků by měl být systém rentabilní. Cílem 
je však trvale snížit rychlost projíždějících vozidel na vybraných úsecích. 
 
Projekt revitalizace vnitrobloku na sídlišti Láz. Jedná se vnitroblok na ulici Kulturní a Jaroňková (úprava 
chodníků, parkoviště a retence dešťových vod, dále pak úprava zeleně). 
 
Nízkoprahové centrum – PD – jedná se o PD na přestavbu budovy do bezbariérové úpravy. 
Předpokládá se budoucí využití pro sociální oblast. 
 
Navýšení prostředků na mzdy pracovníků Mikroregionu je naše spoluúčast v rámci projektu Centrum 
společných služeb. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- rozpočtové opatření č. 6/2017 
 
 

Diskuse: 
➢ Bc. Pilař – v rámci projednávání tohoto bodu informoval zastupitele o realizaci 
bezobslužného měřícího zařízení pro zjišťování přestupků v dopravě spáchaných 
překračováním nejvyšší povolené rychlosti. Jedná se zároveň o projektovou přípravu pro 
budoucí radary, které by automaticky zasílaly na odbor dopravy informace o překročené 
povolené rychlosti v městě. Systém by měl generovat významné finanční příjmy. Předpokládá 
se přijetí 2 zaměstnanců v roce 2018, kteří by tuto agendu na odboru dopravy zpracovávali. I 
po započtení mzdových prostředků by měl být systém rentabilní. Cílem je však trvale snížit 
rychlost projíždějících vozidel na vybraných úsecích. Vedle preventivních opatření jako je 
zintenzivnění dopravní prevence pro školy, nebo zakoupení a provozování ručního 
rychloměru, se jako vhodný a odborníky i Policií ČR doporučovaný prvek pro zvyšování 
bezpečnosti v dopravě jeví provoz systému automatického měření rychlosti. 
V rámci tohoto bodu promítl pan Pilař zastupitelům prezentaci, kde celý záměr popsal. 
Měření rychlosti je  preventivní opatření s dopadem, který postihuje výlučně přestupce, nikoli 
všechny řidiče nebo okolí. Příkladem jsou technické doplňky jako retardéry nebo konstrukční 
prvky na komunikaci pro zpomalení provozu, jejichž instalace se občané v ulicích domáhají.  
Uvedl  aktuální data z dopravně bezpečnostní situace v ČR, která se vztahují  na ZLK. Zároveň 
zde promítl statistické údaje pořízené Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm, které dokladují 
úroveň a četnost porušování povolených rychlostních limitů na vytipovaných úsecích na území 



města. Informace obsažené v prezentaci mají sloužit jako podklad pro rozhodování zastupitelů 
ve věci realizace bezobslužného měřícího zařízení pro zjišťování přestupků spáchaných 
překročením dovolených rychlostí na území Města Rožnov pod Radhoštěm. 

➢ Mgr. Kopecký – rada města návrh probírala na svém zasedání. Prevence je nutná a 
dovede si představit, že měřících stanic bude rozmístěno v budoucnu i více. Záměr podporuje. 
Táže se, zda bude nutný personální nárůst? 

➢ Bc. Pilař – předběžně by se práce týkala 2 osob 
➢ Ing. Holiš – upřesňuje, že v návaznosti na nový přestupkový zákon by šlo o jednoho 

strážníka a 2 referenty. 
➢ Bc. Blinková – táže se, zda by bylo možné do projektu zařadit další lokality – jedná se 

především o lokalitu Hradišťko. Samotný projekt hodnotí kladně a poukazuje na dobré 
výsledky se zavedením projektu v sousedním městě Valašské Meziříčí.  

➢ p. Koryčanský – táže se, jaké jsou zkušenosti ve Valašském Meziříčí a zda tam došlo 
k poklesu nehodovosti? 

➢ Bc. Pilař – přesné údaje může poskytnout obvodní oddělení policie ČR, ale co se 
zkušeností z Val. Meziříčí týče, je zde viditelný pokles  přestupků v překročení rychlosti.  

➢ Mgr. Drápal – rada města se také na svém zasedání zabývala otázkou, zda jsou 
cedule ohraničující katastr obce umístěny správně a jejich případným posunem. 

➢ Mgr. Kokinopulos – záměr kvituje a zároveň se přiklání k návrhu p. Blinkové umístit 
měřící zařízení v lokalitě Hradišťko, protože je v blízkosti dvou velkých základních škol a to 
znamená zvýšený pohyb dětí.  

➢ Ing. Holiš – v zadání projektu nebude specifikace a umístění  více budek problém. 
➢ p. Jelínek – upozorňuje, že právě v lokalitě Hradišťko jezdí rychle nákladní auta se 

dřevem. A pro případné kritiky, kteří se domnívají, že měřící budky budou jen pro naplnění 
městské kasy dodává, že jde o represi pro ty, kteří nedodržují předpisy. Protože tyto jsou 
platné pro všechny řidiče.  

➢ p. Vychodil – projekt podporuje, nesouhlasí však s případným  posunem cedulí 
označujících katastrální hranici města.  

➢ Ing. Holiš – ohledně tohoto proběhne jednání s dopravním inspektorátem, zda by 
posun cedulí byl vhodný.  

➢ Ing. Matějka – táže se, zda se bude měřit také v zónách, kde je omezená rychlost 30 
km/h ? Dále informuje, že FV záměr projednal v rámci rozpočtových opatření a doporučuje 
zastupitelům ke schválení s doporučením upřesnit položku „Nízkoprahové centrum – 
přestavba budovy“ z pohledu priorit komunitního plánu. 

➢ p. Pilař – např. Tyršovo nábřeží je jedním z úseků, kde probíhá měření rychlosti 
nejčastěji. V současné době se bráníme tomu instalovat na místních komunikacích retardéry, 
protože jde o nekomfortnost jízdy po městě. 

➢ Ing. Střálková – navrhuje, jako další možné místo pro instalaci budky vjezd do 
průmyslového areálu ze směru od Val. Meziříčí.  

➢ Ing. Holiš – se zástupci průmyslového areálu probíhá jednání o funkčnosti křižovatky. 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – také se  přimlouvá, aby v budoucnu bylo měřících budek 

umístěno více. Projekt podporuje. 
➢ Ing. Kučera Jan – viz. doporučení FV – nízkoprahové centrum pro děti a mládež je 

zařízení, které v našem ORP chybí a je potřebné. Získat na to finance je dlouhodobá záležitost. 
Kraj počítá s částkou 1630 tis. ročně na provoz nízkoprahového centra, které je určeno dětem, 
jež nemají dostatečné rodinné zázemí pro výuku a možnost trávení volného času.  Úlohou 
pracovníků je nejen prevence, ale také snaha  pomoci řešit  dětem  jejich problémy.  

➢ Bc. Blinková – dodává, že zřízení nízkoprahového centra je nutná  priorita  a budova 
T klubu je pro tyto účely dostatečné prostorná. 

➢ p. Koryčanský – táže se, zda je možno určit, kolik osob bude toto zařízení využívat? 
➢ Ing. Kučera Jan – vycházíme ze zkušeností jiných měst, závisí to od počtu žáků ve 

městě, také rodin, které jsou sociálně slabé. Indikátor stanoví cca 1500 kontaktů ročně tj. 5 
návštěv denně. Po ročním provozu proběhne vyhodnocení.  

➢ p. Jelínek – jde o typ sociálního zařízení, které si musí vybudovat důvěru, děti zde 
přicházejí samy. Proto bude zpočátku zřejmě návštěvnost nižší.  



➢ Bc. Blinková -žádá do aktualizaci rozborů, které jsou naposledy z července 2017, a 
žádá o přehled provozních  výdajů  úřadu  za rok 2017 PODNĚT 

➢ Ing. Kučera Jaroslav – táže se, jak se vyvíjí finanční rezerva , která je potřebná pro 
budoucí investiční akce a na kterou navážeme v příštích letech? 

➢ Ing. Hrnčárek – během 14 dní bude dokončen rozpočet pro rok 2018, kde bude také 
uvedena částka na investice. Současný zůstatek predikuje 120 mil. Kč. Část těchto financí 
bude zapojeno do rozpočtu 2018 a část jsou záležitosti, které se nestačily proinvestovat.  

➢ Ing. Holiš – debata o tom, kolik financí bude zapojeno do rozpočtu bude na místě při 
projednávání rozpočtu v prosinci. To nesouvisí s projednávaným rozpočtovým opatřením. 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 

v rozsahu 1.885 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

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

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, 
prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. 
Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po dokončení 
stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do katastru 
nemovitostí tito stavebníci: 
 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 

V souvislosti s akcí „Rožnov p.R, p.č. 1101/28, Číp, NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku 
p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice. Zemní kabelové vedení NN bylo umístěno v pozemku p.č.1142/5 a 
celková výměra věcného břemene je 7,15 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 1045-150/2016. 
Úhrada za zřízení věcného břemene činí     2420 Kč včetně DPH. 

 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 269/2017/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 293/2017/OSM 
P3 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 295/2017/OSM 
P4 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 296/2017/OSM 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o zřízení 
úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s  těmito 
stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí: 
1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, 
uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemku  p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 1045-150/2016, smlouva č. 269/2017/OSM, 



2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, uložení 
plynárenského zařízení v a na pozemku p.č. 753 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 1036-7902/2016, smlouva č. 293/2017/OSM, 
3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, IČO: 70994234, uložení staničního zabezpečovacího zařízení, 
přejezdového zabezpečovacího systému a traťového kabelu v a na pozemku p.č. 3779/1 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6050-041/2016, 
smlouva č. 295/2017/OSM,  
4. pan L. F., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku 
p.č. 3636 a potrubí přepadu akumulační šachty – dešťové kanalizace v pozemku p.č. 
3635/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6252-
70588b/2017, smlouva č. 296/2017/OSM. 
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

7.2   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 
Vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách požádali v roce 1999 městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm 
o prodej městských pozemků pod garážemi. S navrhovaným prodejem nesouhlasil tehdejší odbor 
rozvoje a životního prostředí z důvodu plánované výstavby objektů dle územního plánu. Finanční a 
majetkoprávní odbor navrhnul pronájem těchto pozemků p.č. st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. 
st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804,  p.č. st. 1805, p.č. st. 1806,  p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 
2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz. 
seznam vlastníků garáží), který byl následně schválen usnesením rady města č. 103/8 ze dne 4.8.1999. 
 
V uplynulém období opakovaně žádali vlastníci garáží město Rožnov pod Radhoštěm o prodej 
městských pozemků pod garážemi. Prodej byl vždy na základě doporučení koordinační skupiny 
pracovníků městského úřadu zamítnut z důvodu plánované investiční výstavby v této lokalitě. 
 
Dne 28. 8. 2012 projednala koordinační skupina na základě opětovné žádosti vlastníků garáží prodej 
dotčených městských pozemků pod garážemi.  
Koordinační skupina již neměla námitek k prodeji výše uvedených pozemků pod garážemi v návaznosti 
na změnu územního plánu. Prodej  městských pozemků pod garážemi byl projednán na zasedání rady 
města č. 48 dne 15.10. 2012 pod bodem 3.16. Rada města návrh usnesení k bodu 3.16 „Vyhlášení 
záměru na prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách v Rožnově p.R. ve prospěch 
stávajících vlastníků garáží“, nepřijala. Jak vyplývá ze zápisu jednání rady, všichni přítomní radní byli 
proti.   
 
Usnesením rady města č.1132/64 ze dne 18. 6 .2013 byly sjednoceny ceny za pronájem dotčených 
pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách dle ceny obvyklé za pronájem městských pozemků pod 
stavbami a to na 50,-Kč/m2/rok a uzavřeny nové nájemní smlouvy s vlastníky garáží postavených na 
dotčených pozemcích dle aktuálního výpisu listu vlastnictví na dobu neurčitou.  
 
Dne 24. 3. 2017 podali vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách novou žádost o odprodej městských 
pozemků pod svými garážemi. Žádost projednala dne 18. 4. 2017 koordinační skupina, která se na 
prodeji neshodla a navrhla předložit žádost k projednání do rady města a následně do zastupitelstva 
města. 
 



Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala prodej výše uvedených městských pozemků 
vlastníkům garáží na svém zasedání dne 12.5.2017 a usnesením č. 1165/75 doporučila zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět.  
 
Záměr na prodej výše uvedených městských pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 11/XIX ze dne 20.6.2017 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 28.6.2017 do 14.7.2017, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Cena za m2 výše uvedených městských pozemků pod garážemi byla stanovena znaleckým posudkem 
č. 509-70/17 vyhotoveným Ing. Martou Bílkovou, IČO: 73081086, soudním znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, (stavby obytné a průmyslové) ve výši 700 Kč/m2, jako 
cena v místě a čase obvyklá (tržní).  

Kupující dále uhradí městu Rožnov p.R. podíl na nákladu za zpracování znaleckého posudku a to ve 
výši 484 Kč za jednotlivý pozemek, což znamená úhradu nákladů ve výši 1/15 z ceny znaleckého 
posudku který činí 7.260 Kč včetně DPH. Náklady související s návrhem na vklad práva do katastru 
nemovitostí nesou kupující.  
  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedených městských 
pozemků ve prospěch vlastníků garáží na těchto pozemcích postavených dle důvodové zprávy a 
přiloženého seznamu vlastníků garáží. 
 
 
 
 
 
- seznam vlastníků garáží 

 

č. 
Vlastník garáže-

nájemce pozemku  
p.č. m2 

cena za 
m2  

prodejní 
cena dle ZP 

cena za 
ZP 

kupní cena 
celkem 

smlouva GINIS 

1 
Paní V.D.                                
Liptál  st. 1799 18 700,00 12 600,00 484,00 13 084,00 0276/2017/OSM 

2 Pna J.C. Rožnov p.R. 
st. 1800 17 700,00 11 900,00 484,00 12 384,00 0277/2017/OSM 

3 Pan P.V. Rožnov p.R 
st. 1801 18 700,00 12 600,00 484,00 13 084,00 0278/2017/OSM 

4 Paní ZlH. Rožnov p.R. 
st. 1802 16 700,00 11 200,00 484,00 11 684,00 0279/2017/OSM 

5 Paní J.K. Rožnov p.R. 
st. 1803 19 700,00 13 300,00 484,00 13 784,00 0280/2017/OSM 

6 Paní M.S. Rožnov 
st. 1804 13 700,00 9 100,00 484,00 9 584,00 0281/2017/OSM 

7 Paní P.P. Praha 
st. 1805 13 700,00 4 550,00 242,00 4 792,00 0282/2017/OSM 

7 Paní V.V. 9, Ostrava 
st. 1805 13 700,00 4 550,00 242,00 4 792,00 0282/2017/OSM 

8 Paní L.CH.  Rožnov 
st. 1806 13 700,00 9 100,00 484,00 9 584,00 0283/2017/OSM 

9 Pan M.K. Rožnov       
st. 1807 17 700,00 5 950,00 242,00 6 192,00 0284/2017/OSM 

9 Pan P.K. Rožnov 
st. 1807 17 700,00 5 950,00 242,00 6 192,00 0284/2017/OSM 

10 Pan Z.K. Rožnov 
st. 1808 16 700,00 11 200,00 484,00 11 684,00 0285/2017/OSM 

11 Paní B. K. Rožnov 
st. 2002 21 700,00 14 700,00 484,00 15 184,00 0286/2017/OSM 

12 Manželé R. Rožnov 
st. 2003 17 700,00 11 900,00 484,00 12 384,00 0287/2017/OSM 



13 Manželé H  Rožnov 
st. 2004 17 700,00 11 900,00 484,00 12 384,00 0288/2017/OSM 

14 Pan P.C. Rožnov 
st. 2005 19 700,00 13 300,00 484,00 13 784,00 0289/2017/OSM 

15 Paní D.C. Rožnov 
st. 3135 20 700,00 14 000,00 484,00 14 484,00 0290/2017/OSM 

     177 800,00 7 260,00 185 060,00  

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

 
 

Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek – dle interní cenové mapy by měla být cena pozemku, který se nachází 

v centru města vyšší, než jak vyplývá z posudku. Jak došlo ke stanovení této ceny? 
➢ Ing. Holiš – interní cenová mapa nemá žádné právní opodstatnění. Vycházíme ze 

znaleckého posudku odborníka. 
➢ P. Koryčanský – táže se, proč městský  architekt prodej nedoporučuje a co bude se 

stávajícími garážemi? 
➢ Ing. Horký – jde o rozvojovou lokalitu města a pokud zde pozemky nyní prodáme,  už  

nikdy nebudeme mít možnost získat je zpět.  
➢ Mgr. Kosová – co se garáží týče, nebyla podána žádost o odkup.  
➢ Ing. Kubiš – upřesňuje, že garáže jsou povoleny na dobu určitou, nejsou zapsány 

v katastru nemovitostí.  
➢ p. Koryčanský – navrhuje pozemky neprodávat. 
➢ p. Vychodil – lokalita se nachází v zóně určené pro bydlení, místo garáží tam 

v budoucnu mohou být bytové domy.  Také prodej nepodpoří. 
➢ Mgr. Kosová – v tomto případě by se lokalita musela řešit, jako celek. 
➢ Ing. Vojkůvková – město je majitelem pozemku, pokud dá nájemcům výpověď budou 

muset garáže vyklidit. Nebyl by zde problém např. s výstavbou bytových domů s parkováním 
uvnitř objektu. 

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



2. pozemku p.č. st. 1800 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do vlastnictví 
pana J.C. bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 
12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 277/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem J.C. jako kupujícím ve 
znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.  
3. pozemku p.č. st. 1801 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 18 m2 do vlastnictví 
pana P.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši       
13.084 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 278/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  panem P.V. jako kupujícím ve 
znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.  
4. pozemku p.č. st. 1802 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m2 do vlastnictví 
paní Z.H. , bytem  Krhová, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 11.684 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 279/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a paní Z. H.  jako kupující ve znění uvedeném v příloze  č. 
4 důvodové zprávy.  
5. pozemku p.č. st. 1803 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m2 do vlastnictví 
paní J.K.  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  13.784 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 280/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  paní J.K. jako kupující ve znění uvedeném 
v příloze č. 5 důvodové zprávy.  
6. pozemku p.č. st. 1804 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do vlastnictví 
paní M.S. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  9.584 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 281/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní M.S. jako kupující ve znění uvedeném 
v příloze č. 6 důvodové zprávy.  
7. pozemku p.č. st. 1805 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do 
spoluvlastnictví paní P.P. Pavly Praha 4, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  
4.792 Kč a  paní V.V. Ostrava, Zábřeh, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 4.792 
Kč, každé ideální jednu polovinu (1/2) pozemku p.č. st. 1805 vzhledem k celku, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 282/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a  paní P.P. a V.V. jako kupujícími ve znění uvedeném v 
příloze č. 7 důvodové zprávy.  
8. pozemku p.č. st. 1806 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m2 do vlastnictví 
paní L.CH. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 9.584 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 283/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní L.CH.  jako kupující ve znění 
uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy.  
9. pozemku p.č. st. 1807 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do 
spoluvlastnictví pana M.K. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní 
cenu ve výši 6.192 Kč a  pana P.K. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou 
kupní cenu ve výši 6.192 Kč, každému ideální jednu polovinu (1/2) vzhledem k celku, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 284/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a panem M.K. a P.K. jako kupujícími ve znění uvedeném 
v příloze č. 9 důvodové zprávy. 
10. pozemku p.č. st. 1808 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m2 do vlastnictví 
pana Z.K. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  11.684 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 285/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem Z. K.  jako kupujícím ve znění 
uvedeném v příloze č. 10 důvodové zprávy.  
11. pozemku p.č. st. 2002 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 21 m2 do vlastnictví 
paní B.K. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  15.184 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 286/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní B.K jako kupující ve znění uvedeném 
v příloze č. 11 důvodové zprávy.  



12. pozemku p.č. st. 2003 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do společného 
jmění manželů R. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 
12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 287/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  manžely R. jako kupujícími ve 
znění uvedeném v příloze č. 12 důvodové zprávy.  
13. pozemku p.č. st. 2004 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m2 do společného 
jmění manželů H.  Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 
12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 288/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  manžely H. jako kupujícími ve 
znění uvedeném v příloze č. 13 důvodové zprávy.  
14. pozemku p.č. st. 2005 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m2 do vlastnictví 
pana C., Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  13.784 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 289/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem C. jako kupujícím ve znění 
uvedeném v příloze č. 14 důvodové zprávy.  
15. pozemku p.č. st. 3135 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 20 m2 do vlastnictví 
paní D.C. Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  14.484 
Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 290/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a  paní D.C. jako kupující ve znění uvedeném 
v příloze č. 15 důvodové zprávy.  
 
Schválené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č.1 až 15 důvodové zprávy jsou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení  

Pro:             9            Proti:                    2 Zdržel se:            9 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení nepřijato. 

 

 

7.3   Projednání a schválení prodeje pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm p.č. 378 v k.ú. Hážovice ve prospěch manželů Zajíčkových. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
V roce 2014 prodal p. H. své nemovitosti tj. rodinný dům č.p. 2094 na pozemku p.č. 376 a pozemky p.č. 
376 a 377 paní H.N. a paní P.Z.  
Dne 22.2.2016 podal pan H.  žádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 378 s tím, že o 
pronájem městského pozemku požádá paní H.N.  
Dne 6.4.2016 podala žádost o pronájem městského pozemku p.č. 378 v k.ú. Hážovice paní H.N., 
vlastník sousední nemovitosti. 
Dotčený městský pozemek sousedí s pozemky p.č. 376 a p.č. 377, které vlastnila do roku 2011 rodina 
P.. Součástí pozemku p.č. 376 je rodinný dům č.p. 2094. Ve svém čestném prohlášení uvádí paní H.P., 
že dotčený městský pozemek p.č. 378 byl oplocen a řádně udržován jako součást  jejich zahrady.   
V roce 2011 odkoupil pozemky p.č. 376 a p.č. 377 včetně rodinného domu č.p. 2094 pan H.  a při 
převodu zjistil, že dotčený pozemek p.č. 378 je ve vlastnictví Města Rožnova p.R. Následně byla s 
Panem H.  uzavřena nájemní smlouva na pronájem dotčeného městského pozemku na dobu neurčitou. 
Městský pozemek p.č. 378 sousedí s pozemkem p.č. 377 ve vlastnictví paní H.N.  a její dcery P.Z, se 
kterým tvoří zahradu jako celek. Hranice mezi pozemky p.č. 377 a p.č. 378 není v terénu vyznačena. 
Na pozemku p.č. 377 je postaveno zahradní posezení, které z části zasahuje do městského pozemku 
p.č. 378.   
 
Časový vývoj událostí a jednání před vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 378 v k.ú. Hážovice: 
 
6.4.2016 podala žádost o pronájem městského pozemku p.č. 378 paní H.N.  
 
12.4.2016 podal žádost o odkoupení městského pozemku p.č. 378 Mgr. J.F. 
 
29.4.2016 podala žádost o odkoupení městského pozemku p.č. 378 paní H.N. 



 
15.6.2016 se uskutečnilo v kanceláři místostarostky jednání ve věci převodu městského pozemku p.č. 
378 za účasti obou žadatelů, Mgr. P., právního zástupce paní H.N. , místostarostů Mgr. Kosové a Ing. 
Kučery a pracovníků Odboru správy majetku. K dohodě žadatelů nedošlo. Byl dohodnut další postup a 
to místní šetření na místě samém. 
 
29.6.2016 se uskutečnilo místní šetření na místě dotčeného městského pozemku p.č. 378 za účasti 
místostarostů, obou žadatelů, Mgr. P., právního zástupce paní H.N.  a pracovníků Odboru správy 
majetku. K dohodě žadatelů opět nedošlo.  
  
12.8.2016 Odbor správy majetku předložil radě města k projednání a doporučení dalšího postupu ve 
věci prodeje výše uvedeného městského pozemku p.č. 378 v k.ú. Hážovice. Rada města pověřila Ing. 
Slobodovou o předložení rozboru možného využití pozemku pro dětské hřiště, umístění nádob na 
tříděný odpad či rozšíření komunikace. 
 
7.9.2016  zaslala Ing. Lenka Vojkůvková, vedoucí OVaÚP, jako úkol z porady vyjádření ve věci využití 
pozemku. Z hlediska územního plánu je možné pozemky využít pro výše uvedené účely.  
 
Vyjádření Odboru správy majetku k využití dotčeného pozemku: 
Z pohledu vybudování stanoviště na tříděný odpad není tento pozemek ideální, neboť je v postranní 
uličce v těsné rodinné zástavbě. Využití pro donášku separace by bylo jen pro několik okolních 
rodinných domků. Z důvodu územního souhlasu vlastníků okolních nemovitostí, v případě výstavby 
zpevněné plochy, je předpoklad s případným nesouhlasem vlastníků sousedních nemovitostí. 
 
Vybudování dětského hřiště na pozemku p.č. 378 v k.ú. Hážovice je nevhodné, jelikož pozemek je 
dlouhodobě využíván jako zahrada vlastníkem sousední nemovitosti. Jsou zde vzrostlé stromy, které 
by bylo třeba pokácet včetně likvidace kořenového systému a vybudované zahradní posezení. 
Umisťovat herní prvky do zástavby rodinných domů je diskutabilní, z hlediska stále nedostatečného 
vybavení hřišť v zástavbě sídlištní. 
 
Rozšíření komunikace na dotčeném pozemku je bezpředmětné, jelikož pro případné rozšíření v této 
lokalitě postačí šířka dva metry, což je šířka zeleného pásu na hranici dotčeného pozemku. Vybudování 
výhybny za vynaložení značných finančních prostředků je bezpředmětné, jelikož na hranici rozšířené 
komunikace před křižovatkou je vzdálenost dvacet metrů. 
  
V případě nenabytí vlastnického práva ze strany vlastníka sousední nemovitosti paní H.N.  a paní P.Z., 
s ohledem na faktický stav držení předmětné nemovitosti není vyloučeno, že budou domáhat svých práv 
soudní cestou a argumentovat vydržením dotčeného pozemku. 
 
26.6.2017 zaslal Mgr. J.F. po jednání se starostou města odboru správy majetku vyjádření, že ruší svou 
žádost o odkoupení výše uvedeného městského pozemku. 
 
28.6.2017 při ověřování informací ve věci prodeje pozemku oznámila paní H.N., že žádá aby pozemek 
byl převeden na dceru a zetě paní H.N.  manžely Z. , kteří mají v č.p. 2904 trvalé bydliště. 
Dne 13.7.2017 dodala paní H.N.  písemný dodatek k žádosti o odkup pozemku p.č. 378 ze dne 
28.4.2016, ve kterém žádá, aby byl pozemek p.č. 378 prodán její dceři P.Z. , která je spolumajitelkou 
sousední nemovitosti, a manželovi její dcery panu L.Z. . 
 
Na základě podané žádosti o prodej pozemku p.č. 378 nechala v roce 2016 paní H.N.  zpracovat na 
své náklady znalecký posudek.  
Znaleckým posudkem č. 2305-45/16 vyhotoveným dne 9.5.2016 Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v 
oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby 
obytné, stavby průmyslové byl stanoven odhad ceny obvyklé ve výši 44.000 Kč, což představuje 184 
Kč/m2. 
 
Na jednání rady města dne 21.7.2017 při schvalování záměru na prodej pozemku p.č. 378 byl zadán 
odboru správy majetku úkol nechat zpracovat na náklady města nový znalecký posudek. 
Znalecký posudek č. 508-69/17 na ocenění pozemku p.č. 378 vyhotovila Ing. Marta Bílková, 
IČO73081086, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, obor ekonomika, ceny a 



odhady nemovitostí dne 22.9.2017, která stanovila cenu pozemku v místě a čase obvyklou ve výši 
48.000 Kč, což představuje 200 Kč/m2.  
Paní H.N.  a manželé Z. s cenou ve výši 48.000,-Kč souhlasí.  
 
Záměr na prodej pozemku, jenž je předmětem kupní smlouvy, byl schválen Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 1311/83 ze dne 21.7.2017 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod 
Radhoštěm od 4.8.2017 do 23.8.2017, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V době zveřejnění 
záměru na prodej pozemku nebyla vznesena žádná připomínka či podnět k prodeji pozemku. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku ve znění Kupní 
smlouvy č. 255/2017/OSM uvedené v příloze č. 6, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  znalecký posudek č. 508-69/17 z 22.9.2017 
P2 - znalecký posudek č. 2305-45/16 z 9.5.2016 
P3 - Mgr. J.F. -odstoupení od žádosti z 26.6.2017 
P4 – paní H.N.  - žádost o odkoupení pozemku z 28.4.2016 
P5 – paní H.N. - doplnění žádosti o odkoupení pozemku z 13.7.2017 
P6 - Kupní smlouva č. 255/2017/OSM 
 

Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek -  je potřeba se více zamýšlet nad cenovými rozdíly mezi výkupy 

pozemků – např. v porovnání s  výkupy pozemků při výstavbě chodníku Tylovice-Hážovice.  
➢ Ing. Kubiš – cena je opět dle znaleckého posudku 

 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p.č. 378 ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o výměře 239 m2 v k.ú. Hážovice manželům 
Z. Rožnov pod Radhoštěm, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě 
znaleckého  posudku  ve výši 48.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 255/2017/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Z. jako kupujícími, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 
6 je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
 
 
 
 
 

8.1.   Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky 
pod lávkou přes Bečvu v rámci stavby Podjezd cyklostezky pod mostem 
ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 

Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ukládá stavebníkům, kteří 
provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím 
pozemku na základě smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti. Po dokončení stavby požádal odbor rozvoje o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
zápis do katastru nemovitostí. 



 
Právo odpovídající služebnosti se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu, která je zjištěna podle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b  zákona 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku, v souladu s platnou Cenovou mapou pronájmů 
pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá cena nájemného ve výši 20,- Kč/m2/rok, celková 
částka činí 34.300,- Kč - výměra záboru činí celkem 343 m² dle přiloženého GP, tzn. 343m2 x 20,-
Kč/m2/rok x 5 let. K hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Smlouva o zřízení služebnosti ( 248/2017/ORM ) 
P2 – GP č. 6240-7092/2017 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – upozorňuje na špatný stav schodů v do parku , které jsou pro 

chodce nebezpečné. PODNĚT! 
 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v rámci akce Podjezd 
cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti (č. 248/2017/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 
70890013 jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
. 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

8.2.   Projednání a schválení změny vstupních podmínek v rámci probíhající    
přípravy projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 

Dne 22. 7. 2016 Rada města svým usnesením č. 720/46 rozhodla o vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže 
o návrh na projekt „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“. Podmínky pro vyhlášení uvedené soutěže byly 
připraveny odbornou nezávislou porotou. Vstupní podmínky, které byly zapracovány do soutěžních podmínek, byly 
schváleny usnesením zastupitelstva města č. 16/XIII dne 21. 6. 2016. Těmito vstupními podmínkami jsou: 
 

• demolice stávající budovy kina 
• maximální celkové náklady ve výši 110 mil. Kč bez DPH 
• kapacity sálů (v počtu sedících návštěvníků): 

velký sál: 350 osob (s možností navýšení projektu až o 15%) 
malý sál (kino): 100 osob (s možností navýšení projektu až o 15% větší) 

• šikmé teleskopické hlediště (elevace) s možností jeho zatažení (poháněného) pro oba sály  
• novostavba budovy bude v pasivním energetickém standardu 
• zcela bezbariérově přístupné (výjimka pro vybrané technické zázemí) 

 
Soutěžní podmínky pak stanovují v bodě 10.2.1, že: 
 

Návrhy budou respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele. Vyhlašovatel předpokládá, že celková 
cena stavby bude 110 mil. Kč bez DPH. Cena zahrnuje náklady na technickou a dopravní infrastrukturu 
vč. parkovacích stání, venkovní úpravy okolí nového objektu, náklady na vybavení interiéru zabudovaným 
vybavením i mobiliářem a náklady na projektovou dokumentaci. Cena nezahrnuje náklady na výslovně 
požadovanou pojížděnou propojku ke stávajícímu parkovišti a náklady na trafostanici. 



 
a současně v bodě 10.2.3. těchto soutěžních podmínek: 
 

Předpokládaná výše investičních nákladů stavby kulturního centra vychází z následujících předpokladů: 
cena 1 m3 obestavěného prostoru stavby bude cca 7 400 Kč bez DPH. Zároveň vycházíme z předpokladu, 
že objem stavby bude cca do 12 100 m3 a tedy cena stavby, kterou budou účastníci soutěže deklarovat, 
nepřesáhne cca 90 mil. Kč bez DPH. Tj. cena stavby bez ceny divadelních technologií, technické a 
dopravní infrastruktury, mobiliáře a projektové dokumentace. 

 
 
S vítězným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže o návrh, kterého doporučila zmíněná nezávislá 
odborná komise, tj. společností Archteam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 
Brno, IČO 27755690, zastoupená Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D, probíhalo v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů 
ze dne 24. 4. 1993, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění na zpracování projektové 
dokumentace. Rada města dne 16. května 2017 následně svým usnesením č. 1196/76 schválila výsledek tohoto 
jednacího řízení bez uveřejnění, včetně uzavření smlouvy o dílo (č. sml. 144/2017/ORM), kdy v článku XI. Sankce 
je stanoveno: 

 
Zhotovitel se zavazuje, že celková projektovaná cena Stavby, uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek, a služeb ve Fázi 3 dle čl. II. odst. 2., nepřekročí, v souladu se soutěžními podmínkami (viz Příloha 
č. 1), částku 110 mil. Kč bez DPH, kdy cena zahrnuje náklady na technickou a dopravní infrastrukturu vč. 
parkovacích stání, venkovní úpravy okolí nového objektu, náklady na vybavení interiéru zabudovaným 
vybavením i mobiliářem a náklady na projektovou dokumentaci a dále náklady na divadelní technologie. 
Cena nezahrnuje náklady na výslovně požadovanou pojížděnou propojku ke stávajícímu parkovišti, 
náklady na divadelní technologie a náklady na trafostanici.  

 
Společnost Archteam v rámci přípravy projektové dokumentace a dopracování soutěžního návrhu identifikovala 
nepřesnost, nicméně v souladu se soutěžními podmínkami architektonicko-urbanistické soutěže, mezi celkovou 
avizovanou požadovanou výší nákladů na projekt a dodatečnými náklady, souvisejícími převážně s realizací 
divadelní technologie projektu.  
V rámci probíhajících výrobních výborů byl vznesen požadavek na zpracování variantních řešení (viz přílohy P01 
– P04), kdy varianta A (zde příloha P01) respektuje maximální celkové náklady projektu (ve smyslu všech 
projektovaných nákladů, včetně divadelních technologií), tj. 110 mil. bez DPH Kč, což ale výrazně redukuje objem 
i strukturu soutěžního projektu, který představuje zpracovaná varianta C (zde příloha P04), s odhadovanými 
realizačními náklady ve výši 141,2 mil. Kč bez DPH. Cena stavby nicméně respektuje požadovanou max. úroveň 
ve výši 90 mil. Kč bez DPH.  
Předložené varianty projednal jednak výrobní výbor na svých zasedáních dne 23.8.2017 a 19.9.2017 a také 
stavební komise města dne 16.8.2017, na všech jednáních s doporučením respektovat soutěžní variantu projektu 
(tedy variantu C) a pokračovat v jejím dopracování do dalších stupňů projektové přípravy. 
 
Zastupitelstvu města je podání předkládáno pro upřesnění výchozích projektovaných podmínek a 
odsouhlasení tak předložené varianty C uvedeného projektu.  
Na realizaci projektu bude požádáno v rámci vyhlášené výzvy z Operačního programu životní prostředí o získání 
finančního příspěvku pro vybudování tzv. pasivního energetického standardu. Tyto podmínky má zpracovatel 
dokumentace za povinnost zapracovat do technických kritérií projektu tak, aby bylo možné získat příspěvek ve výši 
až 30% celkových nákladů stavební části projektu.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  varianta A1 – studie 
P2 – varianta A2 – studie 
P3 – varianta B – studie 
P4 – varianta C – studie 
P5 – schválená smlouva o dílo (144/2017/ORM), včetně příloh 
 



Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – upozorňuje, že nyní v rámci probíhající realizace všech přípravných 

projektů budou tyto postupně zařazovány do rozpočtu města. Zastupitelstvu je předloženo 
odsouhlasení varianty C uvedeného projektu, dále tabulka s rozpočtovým výhledem do roku 
2022- příloha zápisu č. 1 

➢ Ing. Hrnčárek – spočítal finanční možnosti města, jde o pragmatické výhledy, které lze 
očekávat v následujících letech. Jsou to daňové příjmy a náklady do dvou let. Při variantě, že 
si vezmeme úvěr v r. 2021 ve výši 55 mil Kč ,  by tak město bylo schopno průběžným 
odkládáním  financí a pomocí nového  dlouhodobého úvěru  naspořit částku 132 mil. Kč. na 
investice. V současné době je pro nás situace příznivá, stát nám vrací větší procento DPH a 
takto se příjmy zvyšují o 15 mil. Kč ročně. Dále dodává, že u Ing. Tesaře objednal vyhotovení 
aktuálního  rozpočtového výhledu.  

➢ Ing. Holiš – je už nyní jasné, že ani přístavba knihovny ani stavba kulturního centra 
( KC) nezačne v roce 2018. Navrhuje proto omezit se na jednání k tomu, aby v rámci usnesení  
bylo možné provést a připravit projekt KC pořádně. Protože dokud nebude zhotoven pořádný 
projekt, nemůže žádné vedení města započít se stavbou. Proto dnes jednáme o tom, že je 
nutno investiční akci řádně doprojektovat.  

➢ Ing. Kučera Jaroslav – nemá připomínek ke schválené variantě a chápe, že projekt 
se musí řádně připravit.  Nic není přehnaně předimenzováno a je to v souladu s rozpočtem a 
usnesením. Nevíme, kdy se začne se stavbou, přesto je nutné již nyní vytvářet  finanční 
rezervu a to se týká také přístavby knihovny. Proto navrhuje DOPLNĚNÍ USNESENÍ: 
„Zastupitelstvo města 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.“ 

➢ Ing. Holiš – tyto podmínky máme nastaveny ve střednědobém akčním plánu a 
můžeme se bavit i o vyšší  částce. Hraniční doba je rok 2022 – podmínka dotace. 

➢ p. Koryčanský – město na výstavbu KC bude potřebovat určitou částku, pokud 
v rozpočtu města bude přesah, jak bylo řečeno, budeme mít finance. Nyní jde o to, co 
upřednostníme. Zda přístavbu knihovny, či vodovod na Horních Pasekách? Dále se obává, že 
částky uvedené pro výstavbu KC neobsahují vše – chybí mu zde propoj s parkovištěm či 
náklady na divadelní techniku. Chtěl by vědět, kolik nás KC skutečně bude stát? 

➢ Ing. Marcin –  na pořízení divadelní technologie je zastropovaná částka 25 mil. Kč. 
Další infrastruktura bude upřesněna. Částka na úpravu okolí je ve výši 3 mil. Kč.  

➢ Ing. Matějka – FV na svém zasedání neschválil usnesení v tomto znění: 
 FV doporučuje ZM města ke schválení změnu vstupních podmínek projektu „Kulturní centrum 
v Rožnově p.R.“ dle předloženého návrhu.  

➢ RNDr. Mikušek – domnívá se, že primární diskuse o financích a predikace do r. 2022 
je tzv. tenký led. Neznáme finanční situaci do budoucna. V tabulce jde o optimistický  
předpoklad. Namítá, že ve sdělených komentářích mu zcela nesedí částky. 

➢ Ing. Marcin – dodává, že při tak velké investiční akci nelze od počátku předem určit 
všechny náklady, které zahrnují technologie, okolní úpravy, vnitřní zařízení apod. Nejprve je 
nutno zhotovit projekt a to se podařilo. Město se vydalo složitější cestou veřejné soutěže. Byla 
predikována částka 110 mil. Kč bez DPH. 

➢ Bc. Blinková – nechce zde jednání opozice kontra koalice. Bavme se o konkrétních 
částkách.  Město by mělo spořit, přitom budou  vyšší náklady na zaměstnance a  provozní 
výdaje. KC připomíná investiční akci zastřešení zimního stadionu, kdy se město zadlužilo a 
nebyla tak  možnost realizace jiných investičních akcí. Také na zasedání FV zpochybnil pan 
Haruda vstupní podmínky a poukázal na zodpovědnost všech, kteří o investiční akci rozhodují.  

➢ Ing. Kučera Jan – KC je strategickou investicí, kterou město potřebuje. Máme snahu 
najít řešení, jak tuto investici zrealizovat. Predikace vývoje ekonomiky  a příjmů města na 2 
roky nejsou přesné, ale ukazují nám, že je v možnostech města tuto investiční akci zrealizovat. 
Máme funkční řešení a v této chvíli by byla velká škoda přípravu projektové dokumentace 
zastavit. 



➢ Ing. Holiš – co se zodpovědnosti týče, není pochyb o tom, kdo ji má. Rada města 
rozhodla o smlouvě, která je ve všech krocích zkontrolována. Pokud jsme zastropovali částku 
na 110 mil. bez DPH (což byla podmínka architektonické soutěže) jde o zhotovení pasivní 
budovy. V dubnu 2017 jsme dopracovali do smlouvy dotační podmínky a po – té architekt 
dopracoval detaily. Když se zadává architektonická soutěž, nikdy není možné předem přesně 
určit celkové náklady. Byl jmenován výrobní výbor, který schvaloval nejvhodnější variantu. 
Vydali jsme se složitější cestou architektonické soutěže, protože o tak zásadní investici 
nemůže rozhodnout úzká skupina osob.  

➢ Mgr. Kosová – u KC v každém kroku, který řešíme hledáme úspory 
➢ Ing. Matějka – nyní hovoříme o dokončení projektové přípravy a se samotnou stavbou 

začneme až si budeme jisti, že na to máme finanční zabezpečení. 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – namítá, že by bylo třeba provést redukci investic ve 

strategickém plánu města a vyčlenit investiční akce, které mohou počkat, což navazuje na 
doplnění usnesení, které předkládá. Ve městě nemůžeme mít všechno hned, ale KC zde 
výrazně chybí.  

➢ p. Koryčanský – nabádá, aby se město chovalo zodpovědně. Do dneška nás už 
projektové práce stály dost financí. Je potřeba táhnout za jeden provaz a pokud se ke stavbě 
rozhodneme, je nutné naspořit finance.  

➢ p. Jelínek – v minulém volebním období se zastupitelé rozhodovali, zda vložit finance 
do rekonstrukce budovy kina. Nestalo se tak, protože by tato investice nic neřešila. KC je velká 
investiční akce a věří, že příjmy městu umožní naspořit finance na jeho výstavbu.  V současné 
době je zapotřebí dokončit projekt. O tom, kdy město začne se stavbou už bude možná 
rozhodovat příští zastupitelstvo. 

➢ Ing. Houška – domnívá se, že realizace již nejde zastavit.  Má výhrady 
k některým  částkám v tabulce týkající se rozpočtového výhledu do r. 2022.  Přiklání se také 
k tomu, aby byl zpracován jasný výhled investičních akcí do budoucna.  

➢ Ing. Hrnčárek – přehled byl vytvořen před dvěma měsíci, je zapotřebí jej zaktualizovat. 
Diskuse k přehledu je možná není postaven na fixní úrovni.  

➢ Ing. Holiš – doplňuje, že dokud město nebude mít vše řádně připraveno, nebude mít 
šanci dosáhnout na dotační titul. 

➢ p. Vychodil – v rámci historie jde už o třetí pokus výstavby KC. Je zapotřebí záležitost 
dotáhnout do konce a postavit pořádný kulturní dům. 

➢ Mgr. Drápal – jde o velkou investiční akci, prozatím hovoříme pouze o přípravných 
pracích, nevíme, kdy se s realizací začne. Ale je potřeba na tom pracovat. 

➢ Mgr. Kopecký – stupeň připravenosti projektu na KC a zastřešení ZS je výrazně 
odlišný. O jeho realizaci i přístavbě knihovny budou již rozhodovat příští zastupitelé, ale my již 
nyní musíme vytvářet finanční rezervu. 

 
Následuje 10 minutová přestávka 
  
 
 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 6/XXI - doplněného o pozměňující návrh p. Vychodila   
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. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 6/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.3    Projednání strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje bydlení 
města“ 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 

Rada města uložila 10. 6. 2016 odboru rozvoje úkol ve spolupráci s ostatními odbory aktualizovat koncepci rozvoje 
bydlení se zaměřením na zhodnocení stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a 
návrhu bytové politiky ve městě, včetně podpory výstavby nových bytových a rodinných domů  
s důrazem na využití Fondu rozvoje technické infrastruktury, ve vazbě na uložený úkol provést revizi a aktualizaci 
Fondu rozvoje technické infrastruktury. 
 
Pro tvorbu Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen KRB) byl zřízen Řídící výbor, který 
jako zastřešující orgán dohlížel na zřízené pracovní skupiny (dále jen PS) KRB, které se podílely na tvorbě částí 
KRB dle jejich zaměření: 
 
Řídící výbor KRB – 4 zasedání (24. 4. 2017, 11. 5. 2017, 31. 5. 2017 a 19. 9. 2017), emailová korespondence, 13 
členů (vedení města, zástupci opozičních stran, vedoucí vybraných odborů MěÚ RpR) 
 
PS pro výkup inženýrských sítí – 4 jednání (7. 12. 2016, 11. 1. 2017, 6. 4. 2017, 11. 4. 2017), 6 členů (místostarosta 
města RpR, architekt města RpR, zástupci MěÚ RpR - finanční odbor, odbor správy majetku, odbor právní a odbor 
rozvoje) 
 
PS pro bytovou politiku města – 4 jednání (7. 12. 2016, 11. 1. 2017, 5. 4. 2017, 19. 4. 2017 a 19. 7. 2017), 19 členů 
(místostarosta města RpR, zástupci MěÚ RpR - finanční odbor, odbor správy majetku, odbor sociální, odbor 
rozvoje, zástupci nominovaní politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu města, zástupci komisí Rady 
města – Bytová, Sociální a Rada seniorů, zástupci Úřadu práce ČR) 
 
Analytik rozvoje města – sběr, užití a interpretace dat, tvorba metodiky, konzultace, příprava podkladů 
 
 
Doporučení Řídícího výboru KRB 
 
Řídící výbor na svém 1. zasedání projednal podobu analytické části KRB a doporučil ke schválení Radě města  
a Zastupitelstvu města připravenou Vizi KRB, cíle včetně vizí těchto cílů a jednotlivá opatření. 
 
Řídící výbor na svém 2. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města schválení odložení termínu 
dopracování části KRB týkající se Cíle II Bytová politika města (Městské byty) a tedy KRB jako celku do října 2017 
s předložením na zastupitelstvo města konané dne 31. 10. 2017 z důvodu rozsáhlosti tématu a závažnosti výstupů 
KRB jak interně (administrativa a řízení problematiky městských bytů), tak externě (veřejnost a sociální dopady). 
 
Řídící výbor na svém 3. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení Cíle I Podpora 
budování / výstavby bytů a domů, a tedy znění aktualizace Pravidel výkupů staveb veřejné technické a dopravní 
infrastruktury, červen 2017 a zachování funkčního principu, kdy je pro výkupy inženýrských sítí finančně čerpáno 



z Fondu rozvoje technické infrastruktury (dále jen FRTI), jehož zdrojem je 40% z příjmů z daně z nemovitosti, a 
v případě vyčerpání FRTI možnost jednorázového navýšení zdrojů Zastupitelstvem města z rozpočtu města. 
 
Řídící výbor na svém 4. zasedání doporučil Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení dopracovanou 
část KRB týkající se Cíle II Bytová politika města (Městské byty) a tedy KRB jako celku (Analytická část, 
Návrhová část, Implementační část) - viz příloha č. 1 této důvodové zprávy. 
Usnesení ze 4. zasedání Řídícího výboru KRB (10 hlasujících): 

1| Řídící výbor KRB souhlasí s navrženou implementační verzí KRB, týkající se Cíle II Bytová 
politika města (Městské byty), kdy „Stávajícím nájemcům, kterým končí platnost smlouvy 
v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, bude nabídnuto prodloužení smlouvy dle původních 
podmínek nejvýše však s platností do 31. 12. 2018, z důvodu závažnosti otázky bydlení jako 
životní situace, kterou nelze řešit v horizontu dní či měsíců.“. Od 1. 1. 2019 tak budou plně 
implementovány podmínky a pravidla definované novou Koncepcí rozvoje bydlení města 2018-
2028. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
 

2| Řídící výbor KRB doporučuje Radě města projednat a Zastupitelstvu města schválit 
Návrhovou část KRB 

PRO: 10  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

3| Řídící výbor KRB doporučuje Radě města projednat a Zastupitelstvu města schválit Akční 
plán KRB na roky 2018-2020 

PRO: 10  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Rada města doporučila zastupitelstvu schválení přiložené koncepce na svém jednání dne 13. října 2017 
usnesením č. 1461/93. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  strategický dokument Koncepce rozvoje bydlení města (KRB)  Rožnov pod Radhoštěm 2018-
2028 
P2 – Implementační tabulka KRB 
P3 – Schéma KRB - nové řešení bytové politiky 
P4 – Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Kučera Jan  – v krátkosti seznamuje zastupitele s tímto strategickým 

dokumentem.  
➢ Ing. Holiš – doplňuje, že materiál vznikal na půdě úřadu a zpracovával jej odbor 

rozvoje.  Děkuje tak všem, kteří se na vyhotovení dokumentu podíleli.  
➢ P. Vychodil – město zakoupilo dvě bytové jednotky, které již prošly rekonstrukcí, táže 

se proč stále nejsou obsazeny? 
➢ Ing. Kučera Jan – na rekonstrukci bytů nám byla teprve nedávno poskytnuta dotace. 

Nyní již řešíme obsazování bytů vhodnými nájemníky, výběrem je pověřena bytová komise ve 
spolupráci se zástupci samospráv.  

➢ P. Koryčanský – upozorňuje na nutnost obměny nájemníků v městských bytech, aby 
zde lidé nebyli moc dlouho a vnímali tyto byty pouze jako startovací.  

 
 

Hlasování o usnesení č. 7/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje „Koncepci 
rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018 - 2028“ z října 2017 ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená koncepce je součástí tohoto 
usnesení. 
 



Hlasování o usnesení č.7/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

9.1    Projednání a schválení udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Tomáš Gross 

Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo ve vyhlášených termínech čtyři návrhy na udělení Ceny města 
včetně zdůvodnění.  
Navrhovanými na udělení ceny města jsou:  
1. Richard Sobotka, Rožnov p. R. (navrhovatel Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm) 
2. Miloš Šimurda, Rožnov p. R. (navrhovatelé RNDr. V. Mikušek, doc. Phdr. D. Drápala, Ph.D) 
3. Anneliese Přikrylová, Rožnov p. R. (Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s.)  
4. Ilona Kroupová, Rožnov p. R. (Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm) 
V souladu s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
20. 6. 2017 (dále jen „Pravidla“) provedl odbor kanceláře starosty MěÚ Rožnov kontrolu formální 
správnosti návrhů s konstatováním, že návrhy odpovídají platným pravidlům. Dále jednotlivé návrhy 
projednala Pracovní skupina pro hodnocení návrhů na udělení čestného občanství a cen města, která: 
- diskutovala o jednotlivých návrzích 
- diskutovala o počtu osobností, které by měly být oceněny 
- diskutovala o jednotlivých kandidátech 
 
Pracovní skupina ve složení Daniel Drápala, Karel Janča, Jarmila Ovčačíková, Miloš Janošek, Jarmila 
Mikulášková a Jindřich Motýl (František Šulgan byl omluven) následně jednomyslně schválila 
následující usnesení (závěry): 
1. Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města ocenit v roce 2017 cenou města jednu osobnost. 
2. Pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města pro rok 2017 panu Richardu 
Sobotkovi. 
3. Pracovní skupina se usnesla, že rozhodne-li se zastupitelstvo města ocenit dvě osobnosti, doporučuje 
udělit cenu města panu Miloši Šimurdovi. 
 
Návrhy na udělení Ceny města Rožnov p.R. byly včetně usnesení (doporučení) Pracovní skupiny 
projednány Radou města Rožnov p.R. dne 6.10.2017. (viz příloha č. 1 důvodové zprávy). Rada města 
následně přijala usnesení č. 1429/92, kterým doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města 
Rožnov pod Radhoštěm panu Richardu Sobotkovi a panu Miloši Šimurdovi.  
 
Konečné rozhodnutí o návrzích na udělení Ceny města Rožnov p.R. je v souladu s Pravidly pro 
udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm v kompetenci zastupitelstva 
města. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Podání do Rady města Rožnov p.R. včetně přijatého usnesení P02: Zápis z jednání Pracovní 
skupiny ze dne 7. 9. 2017     
P3 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm pro pana Richarda Sobotku 
P4 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm pro pana Miloše Šimurdu 
P5 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm pro paní Anneliese Přikrylovou 
P6 - Návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm pro paní Ilonu Kroupovou 
 
 

Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek – chválí zpracovatele Pravidel pro udělování ocenění a poskytování 

záštit města Rožnov pod Radhoštěm, město si zaslouží, aby cena byla udělována. 
Dále se přimlouvá za oba navržené kandidáty. 

 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 8/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny 
města Rožnov pod Radhoštěm uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje 
udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm panu Richardu Sobotkovi a panu Miloši 
Šimurdovi dle důvodové zprávy a jejích příloh.   
 

Hlasování o usnesení č. 8/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

10.1    Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. Ing. Dušan Vrážel 

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Rožnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Dotační zásady“), platné pro rok 2018 a následující období včetně 
příloh. Nové zásady byly zpracovány na základě podmětů a připomínek komisí a z důvodu nutnosti 
respektování např. zákona o registru smluv. 
 
Dotační zásady stanoví jednotná pravidla postupu při podávání žádostí o dotaci, při posuzování a 
hodnocení těchto žádostí a při poskytování dotací. Dotační zásady, pokud nedojde ke změnám 
v legislativě, jsou koncipovány na delší časové období. Na ně pak každoročně bude navazovat 
vyhlášení programů pro příslušný kalendářní rok a časový harmonogram upřesňující terminy pro 
podávání žádostí o dotaci, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací pro 
daný kalendářní rok. 

Dotaci lze poskytnout jen na základě žádosti o programovou dotaci v rámci programů vyhlášených 
městem nebo na základě žádosti o individuální dotaci, ve které bude žadatelem určen účel dotace, 
prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace. 

V zásadách pro poskytování dotací došlo k následujícím změnám: 
- o dotaci již nebudou moci žádat organizace, které jsou zřízeny při příspěvkových organizacích 

města, 
- nově možnost podat žádost elektronicky přes datovou schránku města, 
- k individuálním žádostem bude příslušná komise vydávat své doporučení a následně o žádosti 

bude jednat RM, případně ZM, 
- současné se žádostí povinnost dodat souhlas vlastníka a vyjádření dotčených orgánů v případě, 

že je to relevantní a že zasahuje do majetku jiných fyzických nebo právnických osob 
- při předložení vyúčtování a závěrečné zprávy vzniká nová povinnost žadatelům- dodat obrazové 

výstupy projektu, pokud byly pořizovány. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm  
P2- vzor/formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace 
P3- vzor smlouvy o poskytnutí programové dotace (agendové číslo v GINIS 305/2017/OSK) 
P4 - vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (agendové číslo v GINIS 306/2017/OSK) 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Kučera Jaroslav  – materiál chválí. Byť není příznivcem individuálních dotací, 

nenašel zde položku, která by tyto řešila.  
➢ Ing. Kučera Jan – částka vyčleněná pro individuální dotaci je v řádu 100 tis. Kč a 

v rámci rozpočtu ji budou zastupitelé schvalovat.  
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 9/XXI.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 
až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 9/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

10.2 Projednání a schválení programů programové dotace a časový 
harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2018 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. Ing. Dušan Vrážel 

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm 
předkládáme zastupitelstvu města k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram 
pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací na 
rok 2018. 

Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování 
programové dotace z rozpočtu města tím, že: 

a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody 
podpory zabezpečení stanoveného účelu programové dotace, 

b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení 
stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové dotace v jednotlivém případě, popř. 
kritéria pro stanovení výše programové dotace,  

d) vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové 
dotaci, 

e) upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci,  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
h) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 
Pro rok 2018 jsou vyhlašovány následující programy: 
 
PROGRAM I – Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI – Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení  
kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII – Podpora komunitního života 
PROGRAM VIII – Podpora vzdělávacích činností 
PROGRAM IX – Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a 
hodnocení těchto žádostí a pro poskytování dotací na rok 2018 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  – Program I 
P1a- žádost Program I 
P2 – Program II 
P2a- žádost Program II 
P3 – Program III 
P3a- žádost Program III 



P4 – Program IV 
P4a- žádost Program IV 
P5 – Program V 
P5a- žádost Program V 
P6 – Program VI 
P6a- žádost Program VI 
P7 – Program VII 
P7a- žádost Program VII 
P8 – Program VIII 
P8a- žádost Program VIII 
P9 – Program IX 
P9a- žádost Program IX 
P10-  časový harmonogram 
 
 

Hlasování o usnesení č. 10/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlašuje v souladu se 
Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm 
schválenými zastupitelstvem města dne 31. 10. 2017 programy programové dotace a 
schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2018 ve znění 
uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram 
jsou součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č.10/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 

 

10.3  Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. Ing. Dušan Vrážel 

V souladu s Čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 usnesením č. 22/IX (dále jen Dotační zásady) podal 
individuální žádost o dotaci z rozpočtu města přesahující částku 50 tis. pan Jaromír Konečný na projekt 
Revitalizace zeleně v osadě Bučiska s požadavkem o dotaci 106 000Kč, přičemž celkové náklady 
projektu jsou 174 750Kč (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 13. 10. 2017 a usnesením č. 
1450/93 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 Mgr. Jaromíru Konečnému 

s trvalým pobytem Bučiska 616, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve výši 40 000 Kč na projekt 
Revitalizace zeleně v osadě Bučiska 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. 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  žádost 
P2 – vzorová smlouva - č. 354/2015/OSK  
 

 



Diskuse: 
➢ Bc. Blinková  – nemá problém s žádostí, která se týká údržby zeleně, jde o 

chvályhodnou věc. 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – táže se, zda se hovoří o uznatelných nákladech ve vztahu 

k výši dotace? 
➢ Ing. Vrážel – hranice dotace je ve výši 70%  a záleží na posouzení dotační komise, 

jakou částku doporučí 

 
 

Hlasování o usnesení č. 11/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Mgr. Jaromíru Konečnému s trvalým pobytem Bučiska 616, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm ve výši 40.000 Kč na projekt Revitalizace zeleně v osadě Bučiska 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. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi 
města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 

Hlasování o usnesení č.11/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 

11.1 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.  
 
O každém požadavku na změnu územního plánu bude hlasováno samostatně.  
Požadavek č. 1  
Žadatel: pan M.H. Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 26.4.2017  
Předmět žádosti: Změna z Plochy zemědělské - Z na Plochu zemědělské a lesnické výroby - VZ, změna 
zastavitelné Plochy bydlení individuálního -  BI na Plochu zemědělské a lesnické výroby - VZ, změna 
Plochy smíšené obytné SO.3 - na Plochu zemědělské a lesnické výroby – VZ.    
Parc. č. část 2624, 2623/13, 2625/1, 2625/3, st. 511   v k. ú.  Rožnov pod Radhoštěm  
Viz kopie žádosti dle přílohy.  
Usnesení stavební komise ze dne 16.8.2017: Komise doporučuje návrh na změnu územního plánu se 
zapracováním odstupových ploch vůči zástavbě bydlení individuálního.  
Stanovisko pořizovatele:  
Jedná se o malou rodinnou farmu, zabývající se chovem hovězího dobytka s následným zpracováním  
nadojeného mléka na farmě, tj. výroba sýrů apod. Toto hospodářství je žadatelem provozováno již 
několik let. Žadatel by tímto funkčním využitím plochy sjednotil a  vytvořil potřebné zázemí pro 
provozování farmy. 
Pořizovatel záměr doporučuje s tím, že je nutno stanovit dilatační odstupy plochy zemědělské výroby 
od plochy individuálního bydlení, popř. část návrhové plochy BI 191, která je ve vlastnictví žadatele 
vyloučit - s tímto žadatel souhlasí.  
 
Požadavek č. 2 
Žadatel: paní R.S.   Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 28.6.2017  
Předmět žádosti: Změna Plochy zemědělské – Z na Plochu bydlení individuálního -BI.   
Parc.č.788/5 v k.ú. Tylovice 
Projednání ve stavební komisi:       
Záměr byl projednáván dne 5.10.2017  
Usnesení stavební komise ze dne 5.10.2017 :  Komise nedoporučuje nyní tuto  změnu. V případě 
nového územního plánu doporučujeme prověřit možnost oboustranného využití ulice.  



 
Stanovisko pořizovatele:  
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod Radhoštěm 
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.  
Záměr je situován do volné zemědělské krajiny, tvořící souvislý celek luk a pastvin. Vytvoření jedné 
enklávy pro bydlení individuální je z urbanistického hlediska nekoncepční.  
Záměr je v rozporu s projektem „Mapování chřástala polního v Rožnovské brázdě, 2016“ kde se záměr 
nachází v Rožnovské brázdě, ve vymezené lokalitě  Rysová, kde  z monitoringu vyplývá nejvyšší výskyt  
tohoto chráněného druhu.        
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Kopie žádosti o změnu ÚP 
 P2 - Mapové přílohy  
 

Diskuse: 
➢ Ing. Kučera Jaroslav  – v územním plánu máme léta  vyčleněny plochy pro individuální 

výstavbu z nichž je zastavěno pouze 18,3 hektarů. Navrhuje v příštím roce redukci těchto 
ploch určených pro individuální výstavbu a více vycházet vstříc žadatelům. Plochy, o které 
roky není zájem navrhuje z plánu vyškrtnout. Je pro k záležitosti se vrátit a řešit ji.  PODNĚT! 

➢ Mgr. Kosová – v příštím roce se budeme záležitostí zabývat, snažíme se nezastavěné 
lokality restartovat. U požadavku č. 2 bylo žadatelce předem  sděleno, že nemá šanci uspět. 

➢ p. Koryčanský – souhlasí s Ing. Kučerou, zaznamenáváme odliv obyvatel z města do 
okolních vesnic, protože zde jim neumožňujeme individuální výstavbu.  Proto je změna ÚP 
nutná. 

➢ Ing. Vojkůvková – dle novely stavebního zákona z r. 2013, se za pozemky které 
nejsou využity do 5. let neplatí náhrada. Lokality budeme prověřovat v příštím roce.  

➢ Ing. Holiš – žádosti evidujeme a pokud dojde na změnu ÚP budeme žádosti 
zpracovávat. 

➢ Bc. Blinková – táže se na záležitost p. Mynáře, který oslovil zastupitele, zda se tato 
bude projednávat v zastupitelstvu? 

➢ Ing. Holiš –  k záležitosti  p. Mynáře se ještě bude vyjadřovat komise stavební a  
následně bude zpracována pro zasedání ZM 12. prosince. 

➢ Mgr. Kopecký – táže se, zda jsou o novele zákona informováni majitelé pozemků 
➢ Ing. Vojkůvková – neznalost zákona neomlouvá, neobesíláme tyto majitele. 
➢ Mgr. Kosová – informaci je zapotřebí rozšířit mezi občany.  
➢ Ing. Matějka – souhlasí s Mgr. Kopeckým informovat občany, kterých se novela týká, 

je povinností města. PODNĚT! 
 

 
 
 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/XXI.  
Návrh usnesení č. 1 -  pan M.H.  
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.H. , dle důvodové zprávy a její přílohy.    
 
Hlasování o usnesení č.12/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 



 
 
Návrh usnesení č.2 -  paní R.S.       
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm NESCHVALUJE pořízení změny územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele paní R.S. , dle důvodové zprávy 
a její přílohy.    

 
 

Hlasování o usnesení č.13/XXI: 

Pro:          17                 Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:          1 

       
   Usnesení přijato. 

 

 

12.1 Projednání Informace o probíhající přípravě projektu „Přístavba knihovny v 
Rožnově pod Radhoštěm“ 
Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 

Zpracování projektové dokumentace probíhá dle uzavřené smlouvy o dílo. Dle sdělení autorů na posledním 
zasedání výrobního výboru (uskutečněné dne 22. září 2017) se zřejmě podaří odevzdat dokumentaci pro územní 
rozhodnutí dříve, než se původně očekávalo, a sice začátkem prosince. V takovém případě, při hladkém průběhu 
územního řízení, by toto mělo nabýt právní moci začátkem února 2018. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 14/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě 
projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy. 
 

Hlasování o usnesení č.14/XXI: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.2  Informace k výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi společnostní SYNOT 
a T klub-kulturní agenturou (Společenský dům) 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. 

T klub-kulturní agentura obdržela od firmy SYNOT výpověď z nájmu ke dni 31.10.2017.  
Následně požádali vedení města o jednání s firmou ve snaze hledat kompromis.  K setkání 
došlo v minulém týdnu, hovořilo se o možnostech, aby  město mohlo nadále Společenský dům 
využívat. Ze strany společnosti SYNOT jsme obdrželi tyto návrhy: 
1) vybudování Kasina v budově Společenského domu –  tato varianta je díky platné OZV 
nemožná 
2) nabídka odkupu Společenského domu městu – to neodpovídá strategickým záměrům města 



3) požadavek společnosti zajistit minimálně 30 parkovacích míst  v bezprostřední blízkosti pro 
návštěvníky Společenského domu, tak aby zde provoz lépe fungoval. Město tuto možnost 
nemá. 
4) pronájem Společenského domu městu – tento požadavek byl částečně akceptován a 
smlouva byla T klubu prodloužena do 10.1.2018.  Dále chceme diskutovat o možnosti stálého 
pronájmu Společenského domu městu. Společnost nám tuto možnost nabídla  ve výši 98 tis. 
Kč/měsíčně. Dle znaleckého posudku, který město nechalo vyhotovit vychází výše tohoto 
nájmu na 76 tis. Kč/měsíčně. Vzhledem k značnému nesouladu mezi cenou běžnou a 
požadovanou chceme požádat klíčové poradní orgány o vyjádření, které bude zastupitelům 
předloženo na prosincovém zasedání ZM.  

➢ Ing. Holiš – doplňuje, že zástupce společnosti SYNOT je pozván na toto prosincové 
zasedání ZM.  
 

 

 

12.3  Volba nového člena a předsedy kontrolního výboru 
Předkladatel: RNDr. Lukáš 

Dosavadní člen a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města pan Libor Zavadil předal dne 27. 
10. 2017 starostovi města rezignaci na obě funkce. Aby nebyla práce výboru paralyzována a vzhledem 
k nutnosti doplnit počet členů výboru na lichý počet je    předložen návrh usnesení, kterým bude zvolen 
nový člen výboru a jeho nový předseda.   

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 – rezignace Libora Zavadila 
 
 

Hlasování o usnesení č. 15/XXI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci pana Libora 
Zavadila na post předsedy a člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm a s účinností od 1. 11. 2017 volí novým členem kontrolního výboru pana 
Jaromíra Koryčanského, zastupitele města a předsedou kontrolního výboru 
současného člena kontrolního výboru a zastupitele města, pana Aloise Vychodila. 
 

Hlasování o usnesení č.15/XXI: 

Pro:        19                    Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           3 

       
   Usnesení přijato. 

 

 

 

 

13. Informace, různé: 
 

➢ Ing. Holiš  –informoval, že 2.11. proběhne na ul. Beskydská kontrolní den za účasti 
statutárního zástupce realizační firmy vyzývá zastupitele k účasti.  
Dále informuje, že rada města jmenovala nového ředitele Základní školy Pod Skalkou, kterým 
od 1.1.2018 bude pan Mgr. Lumír Ondřej.  

➢ p. Koryčanský – na minulém zasedání zastupitelé schvalovali smlouvu o budoucí 
smlouvě směnné č. 258/2017/OSM se společností  RETIGO s.r.o., jejímž předmětem bude 
směna části pozemku p. č. 782/21 o výměře cca 1012 m2. Dle jeho názoru si tak město zavřelo 
možnost vedení cesty, která by mohla být spojnicí mezi Vidčem a Rožnovem a protože cesta 
by vedla od Bučiského mostu a napojila se na cestu k psímu útulku a potom na cestu vedoucí 
do Vidče zkrátila by tak uživatelům  vzdálenost.  Toto prověřovali s RNDr. Lukášem ve Vidči a 
shledali, že z jejich strany by byl o takovýto propoj zájem. Proto žádá záležitost znovu otevřít 
a o budoucí smlouvě opět jednat.  



➢ Ing. Holiš – v roce 2011 byly dány připomínky ke generelu dopravy a on sám, tehdy 
jako člen komise stavební, dával k tomuto podnět. Uběhlo 7. let, máme nově postavený psí 
útulek a o cestě není nikde ani zmínka. Pokud bychom v budoucnu chtěli o možnosti 
vybudování propoje do Vidče diskutovat, můžeme, současný stav nám tuto možnost 
neuzavírá. Upozorňuje však, na špatný technický stav Bučiského mostu, který by takovou 
průjezdovou zátěž neunesl. Také  by se zhoršil komfort života místních obyvatel na Bučiskách.  
Proto je současná rozprava o této variantě  velmi nereálná. 

➢ Bc. Blinková – informuje zastupitele, že 1.11. proběhne veřejné slyšení ohledně 
žádosti střeleckého klubu o znovuotevření střelnice na Dolních Pasekách, kdy místní 
obyvatelé jsou proti.  

➢ Ing. Holiš – dodává, že město je účastníkem řízení, není však  v jeho možnostech 
záležitost ovlivňovat.  

➢ Ing. Matějka – apeluje na aktualizaci materiálů umístěných na městském webu 
www.strategie.cz. 

➢ p. Jelínek – táže se, co obsahuje anketa na ul. Kulturní? 
➢ Mgr. Kosová – jde o názor obyvatel, jak lokalitu upravit. 

 
 
 
 
 
 

14.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:     v 19:05  hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     31. 10.  2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                    Bc. Markéta Blinková          …………………………………………… 
   
 
                                           Martin Baratka              ……………………………………………. 
 

 

http://www.strategie.cz/

