
Z Á P I S 

z XX.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 12. září 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  
                                                                                             - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek                                                                                                

7. ODBOR ROZVOJE   
7.1  Informace o realizaci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy v Rožnově pod 

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

8. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
Majetkoprávní oddělení 
8.1 Směna části pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a částí pozemků 

p.č.782/8 a p.č. 782/12   ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. 

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

8.3 Projednání informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova a schválení podání 
žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

8.4 Projednání informace o záměru na využití pozemku na ul. Horská a schválení podání žádosti o 
přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

8.5 Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita 
Za sokolovnou, II.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 

8.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 1032/8, p.č. 3780/2, p.č. 
3780/5 a p.č. 3781/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
ve prospěch manželů Z.  a pana L.D. 

8.7 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a 
dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ 
se soukromými investory. 

 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 
 
 
 
 
 



 
 

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  
 9.1 Projednání a schválení závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2016  
                                                                                             - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross 

                                                                             

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ  
   10.1 Studie předpokládaného vývoje počtu dětí a žáků na rožnovských školách zřizovaných 

městem Rožnov pod Radhoštěm.   
 
                                                                                         - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 

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

centrum v Rožnov pod Radhoštěm“ 
11.2  Informace o dokončených projektech v roce 2017. 
                                                                                                         - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
 
 

1. ZAHÁJENÍ   
XX. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 00  hodin. 
Přítomno:       17  zastupitelů,  
Omluveni:   MVDr. Jana Malcová, Alois Vychodil, Bc. Markéta Blinková, Ing. Martin Houška 
 

• Starosta informoval zastupitele i všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován 
zvukový a obrazový záznam, který bude  vysílán on-line na webových stránkách TV Beskyd 
s.r.o. a na těchto stránkách bude záznam také následně uložen s možností přístupu 
z webových stránek města Rožnov pod Radhoštěm. Před jeho uložením na tyto webové 
stránky bude záznam upraven tak, aby jeho zveřejněním nedošlo k porušení práva na ochranu 
osobnosti.  
Jednání je také ve spolupráci s TKR Jašek, vysíláno živě v rámci kabelových rozvodů TKR 
Jašek. 
 

• Před pracovními záležitostmi,  starosta představil zastupitelům nového tajemníka 
úřadu, kterým od 22.8.2017 je Mgr. Roman Hep a popřál mu mnoho pracovních úspěchů.  

 

• Jménem všech přítomných zastupitelů poblahopřál Mgr. Kokinopulosovi k jeho 
významnému životnímu jubileu. 
 

• Dále starosta přivítal účastníky Mistrovství světa v záznamu a zpracování textů na PC. 
Paní Vlastu Martinákovou a její svěřence, studenty rožnovského gymnázia, Jonáše Valu a 
Johanu Valovou, kteří z této soutěže přivezli domů do Rožnova celkem deset zlatých a dvě 
bronzové medaile. 15. letý Jonáš Vala se v této soutěži stal ve své kategorii absolutním 
mistrem světa.  

 
Pozn. Při prezentaci zastupitelů bylo zjištěno, že hlasovací zařízení pana Libora Zavadila 
není funkční. Bylo tedy dohodnuto, že po celou dobu zasedání bude pan Zavadil hlasovat 
aklamací.  Ve výpisu z hlasovacího zařízení, který je přílohou archivovaných materiálů je 
vždy uvedeno, že p. Zavadil  nehlasoval. V zápise ze ZM  je jeho hlasování již započítáno. 

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

➢ Petru Holišovou    
     



Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ Ing. Víta Matějku      -  souhlasí 
➢ RNDr. Václava Mikuška   -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 

 
Hlasování o usnesení č. 1/XX: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
➢ Ing. Holiš - 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: - záměr byl zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím  
dálkový přístup, od 28.6.2017 do 14.7.2017. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny 
žádné připomínky k prodeji 
- dne 24.8.2017 byl na základě předchozích poptávek objednán znalecký posudek pro určení 
ceny v místě a čase obvyklé za pozemky pod garážemi s termínem dodání do 25.9.2017 
- je nachystán a právním odborem připomínkován vzor kupní smlouvy pro prodej pozemků pod 
garážemi 
- po dodání znaleckého posudku budou kupní smlouvy připraveny ke schválení na další 
jednání ZM   

 
Usnesení číslo 11 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: 
 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – připomíná, že při schvalování minulých rozpočtových opatření 

vyplynul z usnesení úkol, kdy Zastupitelstvo města ukládá Radě města provést analýzu 
příčin odchodů  žáků ze ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm a předložit návrhy na 
opatření k zamezení migrace žáků mezi základními školami v našem městě. Táže se, zda 
analýza bude zastupitelům zaslána. PODNĚT! 

➢ Ing. Kučera Jan – problematikou se zabývala na svém zasedání rada města, které byl 
tento úkol uložen. Problém byl diskutován také na školské radě.  V mezidobí došlo 
k rezignaci ředitelky školy ZŠ Pod Skalkou a bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového 
ředitele. O dalším vývoji budou zastupitelé informováni na příštím zasedání.  

 
5.1  Informace o činnosti rady města 
Ing. Holiš - Rada města se od posledního červnového zasedání zastupitelstva sešla na devíti 

jednáních v termínech: 29.6., 3.7., 18.7., 21.7., 31.7., 9.8., 17.8., 25.8., 4.9. Celkem projednala 

113  bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na interneto-vých 

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  -  vedoucí právního odboru, seznámila zastupitele s probíhajícími soudními 
spory se společností IPR. K soudnímu řízení o určení vlastnického práva k budovám ZŠ na 
Záhumení a MŠ na Koryčanských Pasekách uvedla, že rozsudek krajského soudu, kterým byl 
změněn rozsudek okresního soudu tak, že žalobě města se vyhovuje a určil , že vlastníkem 
budov je město a  je zveřejněn na webových stránkách města. V odůvodnění rozsudku krajský 
soud doznal, že v posuzovaném případě nebyla věc v minulosti rozhodnuta a že protokol o 
předání předškolních zařízení, uzavřený mezi TESLOU Rožnov a městem v r. 1991, má 
charakter hospodářské smlouvy, neboť je v něm projevena vůle změnit vlastníka nemovitých 
věcí a má náležitosti podle tehdy platného hospodářského zákoníku. Rozhodnutí krajského 



soudu město obdrželo 28.8.2017 a je pravomocné, ale společnost IPR může ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne jeho doručení podat proti rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudu.  
Druhý soudní spor je veden se společností IPR o zaplacení 730.000 s přísl., kdy společnost 
IPR požaduje tuto částku z titulu bezdůvodného obohacení, protože město užívá budovy MŠ 
a ZŠ bez právního důvodu. Toto řízení je tč. přerušeno a jeho výsledek se bude odvíjet od 
výsledku soudního sporu o určení vlastnického práva k předmětným budovám, tj., zda 
společnost IPR podá dovolání proti rozsudku krajského soudu a jaký bude výsledek 
dovolacího řízení. 
 
 

6.1   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2017. 
Jedná se zejména o: 
 
WC Mlýnská Dolina 
Finanční prostředky na dokončení dřevěného opláštění mobilního kontejneru WC, dle požadavku 
památkové péče (WC je umístěno v ochranné zóně Valašského muzea v přírodě). Cena navýšena z 
důvodu odstoupení uchazeče prvního v pořadí na zhotovení zemních prací a osazení kontejneru a výběr 
uchazeče druhého v pořadí. Cena za dřevěné opláštění bude znovu poptána z důvodu, kdy na první 
vyhlášenou veřejnou zakázku (osloveno 14 uchazečů) nebyla předložena žádná cenová nabídka. 
 
Energetický management 
Energetický management vychází z požadavku Energetické komise. Na zavedení energetického 
managementu ve městě byl získán příslib dotace z kapitoly MPO ČR. Položka zahrnuje nákup 
energetického SW, zajištění podmínek pro budoucí zřízení dálkových odečtů energií a vypracování 
metodiky na zavedení energetického managementu dle ISO 50001. 
 
Sklad pro matriku 
Rekonstrukce archivu matriky z důvodu nedostatečných a nevyhovujících archivačních a skladovacích 
prostor v budovách MěÚ (jedná se o nákup speciálních archivačních systémů a souvisejících stavebních 
úprav) 
 
Kanalizace na Rybníčkách 
Prodloužení kanalizačního řadu v ulicích Příčná, Slezká (dle požadavku občanů a v návaznosti na 
probíhající rekonstrukci vodovodu ze společnosti VaK Vsetín) 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- rozpočtové opatření č. 5/2017 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – FV navržená rozpočtová opatření projednal na svém zasedání, 

6.9.2017 a doporučil všemi hlasy  zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 

v rozsahu 1 074 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 



7.1   Informace o realizaci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy v 
Rožnově pod Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Marcin 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  podrobný popis klíčových aktivit 
P2 – základní informace o projektu 
P3 – zpráva o realizaci projektu 
P4 – organizační struktura projektu 
 

Diskuse: 
➢ RNDr. Mikušek  – táže se, jak občan pozná, že provoz na úřadě je efektivnější? 
➢ Ing. Marcin – cílem projektu je mimo jiné,  zařadit se do týmu okolních obcí a účastnit 

se  pravidelných  veřejných projednávání týkajících se  různých témat. Město Rožnov 
již několikrát v tomto roce úspěšně absolvovalo tato veřejná projednávání, kterých se 
mají možnost zúčastnit i občané města. Co se týče procesního řízení, snažíme se, aby 
úřad fungoval  co nejefektivněji i vůči občanům.  

 
Bez návrhu usnesení   
 
 

8.1   Směna části pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm a částí pozemků p.č.782/8 a p.č. 782/12   ve vlastnictví 
společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Společnost RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 (dále 
jen „investor“) má záměr rozšířit výrobní prostory na pozemku p.č. 782/17 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
v lokalitě Láň. V současné době je výrobní areál investora a pozemek p.č. 782/17 investora, na kterém 
má být realizována výstavba nových výrobních prostor, oddělen komunikací ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm nacházející se na pozemku p.č. 782/21. Z tohoto důvodu společnost RETIGO s.r.o. 
navrhla přeložení komunikace směřující k psímu útulku viz.příloha č. 1 – situační snímek - „Nová 
komunikace a přeložka sítí – RETIGO“. 
Investor seznámil vedení města Rožnov pod Radhoštěm se svým záměrem přeložky komunikace a 
inženýrských sítí ve variantním řešení na jednání dne 2.8.2017. Pro dopracování byla zvolena varianta 
v šířce komunikace 4,5m. 
Přeložka komunikace byla dopracována do podoby studie včetně záborového elaborátu. Dle přílohy č. 
2 – situačního snímku – „Nová komunikace a přeložky sítí – RETIGO - záborový elaborát“ bude 
předmětem směny pozemek p.č. 782/21 o výměře cca 1012m2 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm a pozemky p.č. 782/8 o výměře cca 407m2, p.č. 782/12 o výměře cca 19m2 ve vlastnictví 
investora. Přesné výměry pro směnu pozemků budou po realizaci stavby stanoveny na základě 
geometrického plánu.  
Investor na své náklady vybuduje komunikaci o šířce 4,5m na pozemcích p.č. 782/5, p.č. 782/9, p.č. 
846/3, p.č. 846/2 a  p.č. 782/20 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, která kopíruje stávající 
komunikaci nacházející se severně od průmyslového areálu investora a v současné době slouží jako 
příjezd k bytovému domu č.p. 2464 a nově vybuduje část  komunikace na pozemcích p.č. 782/8 a p.č. 
782/12 ve svém vlastnictví, na pozemku p.č. 879/1 ve vlastnictví České republiky – Lesů České 
republiky, s.p. a na pozemku p.č. 3592/1 ve vlastnictví Zlínského kraje – Ředitelství silnic Zlínského 
kraje.  Nově vybudovaná komunikace bude převedena na město Rožnov pod Radhoštěm bezúplatně, 
z tohoto důvodu je směna navržena bez doplatku.   
Předběžná rozpočtová cena darovaného majetku předložená investorem (tj. účelové komunikace 
včetně souvisejících stavebních nákladů (např. přeložka veřejného osvětlení, odvodnění komunikace)) 
je 3.846.621 Kč bez DPH.  
Odbor správy majetku zadal zpracování znaleckého posudku na ocenění ceny v místě a čase obvyklé 
pro pozemky, které budou předmětem směny. Znalecký posudek č. 009/2017 zpracovaný Ivo Pupíkem, 
1. máje 1036, 757 01 Valašské Meziříčí je přílohou č. 3 podání. Dle zpracovaného znaleckého posudku 
je hodnota směňovaných částí pozemků p.č. 728/8 a p.č. 728/12 ve vlastnictví investora 255.000 Kč a 
hodnota části směňovaného pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm včetně 



zpevněného asfaltového povrchu je 732.300 Kč 
Záměr na směnu pozemků, jež jsou předmětem budoucí směny dle smlouvy č. 258/2017/OSM  uvedené 
v příloze č. 4, byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1347/86 ze dne 17. 8. 
2017 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup v době od 21. 8. 2017  do 6. 9. 2017. 
Zastupitelstvo města bude na svém jednání seznámeno s připomínkami či podněty ke směně pokud 
budou podány v době zveřejnění. 
 

Seznam dotčených pozemků: 

Katastrální území 
Číslo 
parcely 

Výměra 
parcely Druh pozemku 

Plocha 
záboru 

List 
vlastnictví Vlastník 

Rožnov pod Radhoštěm 782/5 694 trvalý travní porost 36,7 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm 782/9 253 trvalý travní porost 189,6 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm 846/3 503 ostatní plocha 133,65 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm 846/2 905 ostatní plocha 548,2 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm 879/1 42150 lesní pozemek 9,58 3177 Česká republika 

            Lesy České republiky, s.p. 

Rožnov pod Radhoštěm 3592/1 24220 ostatní plocha 28 7085 Zlínský kraj 

            

Ředitelství silnic Zlínského 
kraje 

Rožnov pod Radhoštěm 782/20 9331 trvalý travní porost 37 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 

Rožnov pod Radhoštěm 782/8 1369 ostatní plocha 407,1  3142 RETIGO s.r.o. 

Rožnov pod Radhoštěm 782/12 2044 ostatní plocha 18,9 3142 RETIGO s.r.o. 

Rožnov pod Radhoštěm 782/21 3074 ostatní plocha 1011,5 10001 Město Rožnov pod Radhoštěm 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- situační snímek  - „Nová komunikace a přeložka sítí – RETIGO“ 
P2 - situačního snímku–„Nová komunikace a přeložky sítí – RETIGO“- záborový elaborát 
P3 - Znalecký posudek o obvyklé ceně, číslo 009 -2017   
P4 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 258/2017/OSM 
  
 

Diskuse: 
➢ Ing. Holiš – děkuje společnosti RETIGO s.r.o., která se vůči městu zachovala 

velkoryse.  
➢ P. Koryčanský – táže se, zda nebudeme mít horší přístup k pozemkům? 
➢ Ing. Holiš – podmínkou směny byly vyhovující rozměry komunikace tak, aby  přístup 

splňoval všechny náležitosti a byl  vhodný i pro   nákladní automobily.   
 

Hlasování o usnesení č. 3/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě směnné č. 258/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností  RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60794062. Předmětem smlouvy je závazek 
smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna 
části pozemku p. č. 782/21 o výměře cca 1012 m2 (přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku 
p. č. 782/8 o výměře cca 407 m2 a část pozemku p.č. 782/12 o výměře cca 19 m2 (přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti RETIGO 
s.r.o., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a bezúplatný převod liniové stavby účelové 
komunikace vybudované na části pozemků p.č. 782/5, p.č. 782/9, p.č. 846/3, p.č. 846/2 a 
p.č. 782/20, p.č. 782/8, p.č. 782/12, p.č. 3592/1 a p.č.879/1, vše v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, do vlastnictví města, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 



 Hlasování o usnesení č. 3/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

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

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, 
prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. 
Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po dokončení 
stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do katastru 
nemovitostí tito stavebníci: 
1.  Manželé Ž. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm. V souvislosti s akcí „Přípojka splaškové 
kanalizace“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Přípojka splaškové kanalizace byla umístěna v pozemku p.č. 3721/13 a celková výměra věcného 
břemene je 3 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6192-70538/2017. Úhrada za zřízení věcného 
břemene činí 907,50 Kč včetně DPH. 
2.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. V 
souvislosti s akcí „Rožnov p.R, Kudrna, p.č. 1383/28, NNk“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p. 
č. 1376/3 a p.č. 1388/43 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN bylo umístěno v 
pozemku p.č. 1376/3 a p.č. 1388/43, celková výměra věcného břemene je 45,96 m2 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6223-166/2017. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 13 915 - Kč včetně 
DPH. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 235/2017/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 260/2017/OSM 
 

 
 

Hlasování o usnesení č. 4/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o zřízení 
úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy s  těmito 
stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: 
1. manžely Ž., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, pro uložení přípojky splaškové 
kanalizace v pozemku p.č. 3721/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6192-70538/2017, smlouva č. 235/2017/OSM. 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích  p.č. 1376/3 a p.č. 
1388/43 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6223-
166/2017, smlouva č. 260/2017/OSM. 
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 4/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 



8.3   Projednání informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova a 
schválení podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 
a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 5. 6. 2017 na základě předchozích jednání s odloučeným pracovištěm Úřadu pro zastupování  státu 
ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) týkajících se převodu pozemků na a u parkoviště 
na ul. Bayerova, dále v souvislosti s úplatným převodem pozemku p.č. 6234/2 dle kupní smlouvy z 28. 
12. 2015 č. sml. 358/2015/OSM a v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku  
p.č. 3564/56 smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 7.10. 2016, č. sml. 243/2016/OSM, požádal úřad 
město Rožnov pod Radhoštěm ( dále jen „město“ ) o předložení konkrétního veřejně prospěšného 
záměru budoucího využití lokality a doložení zájmu města o úplatný převod pozemků p.č. 3564/43, p.č. 
6234/1 a p.č. 6087/2 v k.ú. Rožnov p.R. na ul. Bayerova. 
V případě že město nedoloží zájem a požadované podklady pro přímý prodej, budou výše uvedené 
pozemky ve vlastnictví České republiky prodány ve výběrovém řízení. 
 
Dne 22. 6. 2017 na základě projednání v koordinační skupině MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne 16. 6. 
2017 byly úřadu zaslány elektronicky e-mailem podklady (příloha č. 2,3,4) pro doložení konkrétního 
veřejně prospěšného záměru budoucího využití dané lokality ve věci úplatného převodu pozemků p.č. 
3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 6234/1 (ul. Bayerova) v k.ú. Rožnov p.R. s žádostí o vyjádření úřadu zda 
jsou tyto podklady dostačující, případně co je potřeba doplnit. 
 
Dne 21. 7. 2017 obdrželo město od úřadu e-mail (příloha č.5) s požadavkem na doplnění záměru pro 
přímý prodej pozemků na ul. Bayerova. 
Na základě zpracovávané dopravní studie centra města předložil městský architekt snímek katastrální 
mapy s návrhem rozšíření parkoviště na ul. Bayerova. 
 
Vyjádření Ing. Jana Horkého 
Důvodem pro přednostní prodej předmětných pozemků městu je potřeba rozšířit parkovací kapacity 
v blízkosti náměstí, kdy tyto pozemky nabízí levný a snadný způsob rozšíření: příjezdová komunikace 
na jednotlivá stání je již postavena, ale je využívána k parkování pouze jednostranně. V případě získání 
pozemků do vlastnictví města je pak snadné a finančně nepříliš náročné nová parkovací stání zbudovat 
a zařadit je do systému dopravy v klidu v centru města. 
 
Informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova byla projednána v radě města dne        25. 
srpna 2017 a rada města souhlasí s předloženým záměrem a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České 
republiky pro jeho realizaci (viz. usnesení RM č. 1358/87). 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání podklady pro podání žádosti na 
přímý prodej pozemků na ul. Bayerova, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Žádost ÚZSVM z 5. 6. 2017o doložení záměru a zájmu o přímý prodej  
        pozemků         
P2 - E-mail z 22. 6. 2017 s podklady města k převodu pozemků 
P3 - Územní plán JZ obchvatu-duben 2006-část1 
P4 - Územní plán JZ obchvatu-duben 2006-část2 
P5 - E-mail z 21.7.2017 s odpovědí a žádostí ÚZSVM o doplnění podkladů 
 

 
 

Hlasování o usnesení č. 5/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o záměru na 
rozšíření parkoviště na ulici Bayerova na pozemky p. č. 6233, p. č. 6234/2 a p. č. 3564/60 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a pozemky p. č. 3564/43, p. č. 6234/1 a p. 
č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, včetně 
zdůvodnění jeho realizace. 



Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým záměrem na rozšíření parkoviště a 
schvaluje podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o přímý 
prodej pozemků p. č. 3564/43, p. č. 6234/1 a p. č. 6087/2, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

 

8.4   Projednání informace o záměru na využití pozemku na ul. Horská a 
schválení podání žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve 
vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 1. 7. 2016 na základě v té době probíhajících jednání s odloučeným pracovištěm Úřadu pro 
zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) týkajících se převodu pozemku 
p.č. 1250/1 na ul. 5. května a Horská a v souvislosti s bezúplatným převodem tohoto pozemku 
(bezúplatný převod realizován dle smlouvy ze dne 12.10.2016, č. sml. 276/2016/OSM), požádalo město 
Rožnov pod Radhoštěm ( dále jen „město“ ) úřad o převod pozemku p.č. 1250/30 v k.ú. Rožnov p.R. 
na ul. Horská (příloha č.1). 
 
Dne 13. 7. 2016 město obdrželo od úřadu informaci (příloha č.2), že v případě zájmu o přímý prodej 
pozemku p.č. 1250/30 je nutno doložit žádost o konkrétní veřejně prospěšný záměr budoucího využití 
tohoto pozemku (např. projektem, studií, případně jinými přílohami). 
 
Úřadu byla městem podána informace, že probíhá zpracování územní studie v dané lokalitě a bude 
dokončena v průběhu roku 2017.   
 
Dne 5. 6. 2017 na základě výše uvedených jednání požádal úřad (příloha č.3) město znovu o předložení 
konkrétního veřejně prospěšného záměru budoucího využití lokality a doložení zájmu města o úplatný 
převod pozemku p.č. 1250/30 v k.ú. Rožnov p.R. na ul. Horská. 
V případě že město nedoloží zájem a požadované podklady pro přímý prodej, bude výše uvedený 
pozemek ve vlastnictví České republiky prodán ve výběrovém řízení. 
 
Dne 22. 6. 2017 na základě projednání v koordinační skupině MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne 16. 6. 
2017 byly úřadu zaslány elektronicky e-mailem podklady a zdůvodnění (příloha č. 4) konkrétního 
veřejně prospěšného záměru budoucího využití dané lokality ve věci úplatného převodu pozemku p.č. 
1250/30 (ul. Horská) v k.ú. Rožnov p.R. s žádostí o vyjádření úřadu zda jsou tyto podklady dostačující, 
případně co je potřeba doplnit. 
Úřad byl informován, že město má zpracovánu a v centrální databázi územně plánovací činnosti iLAS 
zaevidovánu územní studii pro lokalitu nazývanou „Písečný“. Územní studie je dostupná z adresy: 
http://www.roznov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14293&id=16202&n=uzemni-studie-pisecny 
Z této územní studie vyplývá, že pozemková parcela č. 1250/30 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je 
zasažena záměrem výstavby veřejné obslužné komunikace, chodníku a také pěšiny procházející 
územím. 
Protože se pozemek nachází na kompoziční průhledové ose celého území do krajiny, není na něm 
navrhována žádná zástavba domy. 
 
Dne 21. 7. 2017 obdrželo město od úřadu e-mail (příloha č.5) s informací, že předloženou územní 
studii Písečný v Rožnově pod Radhoštěm považuje úřad za dostačující podklad pro konzultaci 
přímého prodeje pozemku do vlastnictví města Rožnov p. R. v rámci Územního pracoviště Ostrava. 
 
Informace o záměru na využití pozemku p.č. 1250/30 byla projednána v radě města dne 25. srpna 2017 
a rada města souhlasí s předloženým záměrem a doporučuje zastupitelstvu města schválit podání 

http://www.roznov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14293&id=16202&n=uzemni-studie-pisecny


žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky pro jeho realizaci (viz. 
usnesení RM č. 1359/87). 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání podklady pro podání žádosti na 
přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 na ul. Horská, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-   žádost města o převod pozemku p.č. 1250/30 z 1.7.2016 
P2 -  Žádost ÚZSVM z 13.7.2016 o doložení záměru a zájmu o přímý prodej  
        pozemku 
P3 - Žádost ÚZSVM z 5.6.2017o doložení záměru a zájmu o přímý prodej  
        pozemku 
P4 - E-mail z 22.6.2017 s podklady města k převodu pozemků 
P5 - E-mail z 21.7.2017 s odpovědí ÚZSVM  
 

 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o záměru na využití 
pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. 
Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým záměrem na využití pozemku a schvaluje 
podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o přímý prodej 
pozemku p.č. 1250/30, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 

8.5   Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za sokolovnou, II.etapa) do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Stavebníci:  
 
1. paní M.F.  Rožnov pod Radhoštěm 
2. pan J. S.  Rožnov pod Radhoštěm 
3. paní R. S.   Rožnov pod Radhoštěm 
4. pan Z. M.  Rožnov pod Radhoštěm 
5. pan Z.H.  Ostrava, Bartovice 
6. manželé Z. Vidče 
 
vybudovali v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů budovaných individuálně stavby 
veřejné dopravní a technické infrastruktury na a v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle 
situačního snímku. 
Podkladem pro vybudování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury byly následující vydané 
dokumenty: 
- stavební povolení sp.zn. MěÚ/Vyst/32093/2014//Pa ze dne 13. 1. 2015, které nabylo právní moci dne 
12 .2. 2015 
- stavební povolení sp.zn.  MěÚ/OŽP/32089/2014/VH/Šu-231/2 ze dne 21. 10. 2014, , které nabylo 
právní moci  
  dne 21. 11. 2014 
- územní rozhodnutí sp.zn. MěÚ/Vyst/38402/2013/Hol ze dne 30. 7. 2014, které nabylo 
  právní moci dne 9. 9. 2014. 



 
Výše uvedení stavebníci jsou dle: 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dvě účelové komunikace, chodník se schodištěm, 
  sp. zn. MěÚ/Vyst/26316/2016//Pa ze dne 2. 9. 2016 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Inženýrské sítě a komunikace nad Sokolovnou – 
2.etapa“ 
  SO 03 dešťová kanalizace a SO 04 vodovod, sp. zn. MěÚ/OŽP/30161/2015/VH/Šu-231/2 ze dne 
17.9.2015 
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Inženýrské sítě a komunikace nad Sokolovnou – 
2.etapa“ 
  SO 02 splašková kanalizace, sp. zn. MěÚ/OŽP/41594/2015/VH/Šu-231/2 ze dne 14.12.2015  
- kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Inženýrské sítě a komunikace nad Sokolovnou – 
2.etapa“ 
  veřejné osvětlení, sp. zn. MěÚ/Vyst/30477/2016/Hol ze dne 15.9.2016 
 
 výlučnými spoluvlastníky staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

1) dvou účelových komunikací o celkové zpevněné ploše 1385 m2 včetně odvodnění do 
dešťové kanalizace a chodníku se schodištěm o ploše 40 m2, kde  

- účelová komunikace 1 je délky 174,9 m a je umístěna na pozemcích p.č. 3600, p.č. 819/33, 
p.č. 819/36, p.č. 819/37, p.č. 819/38 a p.č. 819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

- účelová komunikace 2 je délky 43,5 m a je umístěna na pozemcích p.č. 3600 a p.č. 819/7, 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

- chodník se schodištěm je délky 16,8 m a je umístěn na pozemcích p.č. 819/36, p.č. 819/37 
a p.č. 819/6, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, schodiště je opatřeno nerezovým zábradlím  

2) vodovodního řadu z PE 100 DN 80 v délce 118 m, na a v pozemcích p.č. 819/33, p.č. 819/36 
a p.č. 819/6, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vodovod je ukončen podzemním hydrantem 
Js 80 

3) dešťové kanalizace v celkové délce 272,05 m, včetně 10 ks revizních šachet, kde 

- dešťová kanalizace DN 250 je délky 92,35 m a je umístěna na a v pozemcích p.č. 819/15, 
p.č. 819/7, p.č. 819/22, p.č. 819/1, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a p.č. 819/33, vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm 

- dešťová kanalizace DN 300 je délky 179,70 m a je umístěna na a v pozemcích p.č. 819/33, 
p.č. 819/36, p.č. 819/3, p.č. 822/1 a p.č. 3597/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

4) splaškové kanalizace DN 250 v délce 276 m, včetně 9 ks kanalizačních šachet, na a 
v pozemcích p.č. 819/15, p.č. 819/7, p.č. 819/22, p.č. 819/1, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 
819/25, p.č. 819/33, p.č. 819/36, p.č. 819/3, p.č. 822/1 a p.č. 3597/1, vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm 

5) veřejného osvětlení se sedmi osvětlovacími body, sestávajícími ze sodíkových výbojkových 
svítidel 70W, IP55, instalovaných na bezpatkových stožárech a o délce zemního kabelu 376 m, 
na a v pozemcích p.č. 3600, p.č. 819/33, p.č. 819/36 a p.č. 819/7, vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm 

(dále jen „veřejná infrastruktura“). 

Předpokládané celkové rozpočtované náklady na jednotlivé stavby byly před zahájením stavby 
celkem 7.681.773 Kč včetně DPH.  

 
Předmětem výkupu jsou na základě smlouvy s názvem „Plánovací smlouva lokalita Za Sokolovnou-II. 
etapa“ 
(č. sml. 203/2013/OSM/INO) ze dne 16. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 k této plánovací smlouvě 
(č. sml. 72/2015/OSM) ze dne 10. 3. 2015 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní 
a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům z 3. 10. 2016 výše 
uvedené stavby: dvě účelové komunikace a chodník se schodištěm, vodovodní řad, dešťová kanalizace, 
splašková kanalizace a veřejné osvětlení, které vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady.  
 



Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedené stavby po zaokrouhlení 
6.878.040 Kč vč. DPH. 
Znaleckým posudkem č. 005-2017 z 27.3.2017 byla znalcem Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 
Valašské Meziříčí stanovena obvyklá cena pro vykupované stavby ve výši 6.920.000  Kč vč. DPH.  
Podle čl. 5. platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených 
Zastupitelstvem města Rožnova p.R. dne 20.  6.2017 usnesením č. 6/XIX ( dále jen „Pravidla“ ) 
přísluší  stavebníkům vyplacení 50% z výsledné nejnižší ceny (fakturované, určené znalcem) při 
stavbě sdruženými individuálními stavebníky, v tomto případě celkem 3.439.020  Kč vč. DPH. Částka 
je splatná v pěti stejných ročních splátkách, kde 1. splátka je do 10 dnů ode dne doručení vyrozumění 
o provedeném vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům do katastru nemovitostí a 
následující splátky jsou vždy do 30. 6. každého roku.  
 
- výpočet kupní ceny 

 

 
Fakturovaná částka 
(s DPH) 

Znalecký posudek (cena 
obvyklá s DPH) 

Účelové komunikace a 
chodník se schodištěm  

   3.096.352,97 Kč        3.078.000,- Kč 

Vodovodní řad       262.857,88 Kč           262.904,- Kč     

Dešťová kanalizace    1.582.784,85 Kč        1.643.152,- Kč 

Splašková kanalizace    1.587.251,68 Kč        1.587.276,- Kč 

Veřejné osvětlení       348.796,15 Kč           348.552,- Kč 

   

CELKEM s DPH po 
zaokrouhlení 

    6.878.040,00 Kč    
     (6.919.884,- Kč) 
      6.920.000,- Kč 

 

50% z 6.878.040,00 Kč …………….  3.439.020,- Kč 

 
Roční splátka po dobu 5 let, t.j od 2017-2021  ……………….. 687.804,- Kč 
 
Součásti smlouvy pro výkup výše uvedené veřejné infrastruktury je i bezúplatný převod pozemků p.č. 
819/33, p.č. 819/36, p.č. 819/37, p.č. 819/38 a p.č. 819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod 
uvedenou veřejnou účelovou komunikací, do vlastnictví města od těchto individuálních vlastníků (dále 
jen „převodců pozemků“):  
 
1. paní M.F.  Rožnov pod Radhoštěm 
2. pan J. S. Rožnov pod Radhoštěm 
3. manželé Z.  Vidče 
4. pan P.V.  Praha 9, Kyje 
 
Na bezúplatně převáděné pozemky byl vyhotoven Znalecký posudek č. 004-2017 z 7.3.2017 znalcem 
Ivo Pupíkem, 1.máje 1036, 75701 Valašské Meziříčí, kde byla stanovena obvyklá cena pro tyto 
pozemky v celkové výši 352.440 Kč vč. DPH.  
 
Na podkladě původních „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ platných 
do 20. 6. 2017 předpokládal Mgr. Zetek, který zastupuje stavebníky, že stavebníci můžou dostat za 
odkup veřejné infrastruktury až 60% z celkové ceny (viz. žádost příloha č. 9).  
Žádost Mgr. Zetka byla projednána v koordinační skupině dne 29. 8. 2017, kde bylo dohodnuto, že dle 
nových pravidel můžou stavebníci, kteří nemají v předmětné lokalitě zpracovanou územní studii, 
dostat jen 50% z celkových nákladů, což vyplývá i z e-mailu architekta města (příloha č.9). 
 
O výjimce dle čl. 3.1 Pravidel může rozhodnout rada města Rožnov p.R. 
  
Rada města na svém zasedání dne 4. 9. 2017 projednala nabytí staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury včetně žádosti zástupce stavebníků Mgr. Zetka a přijala usnesení, v němž doporučuje 



zastupitelstvu schválit odkoupení veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod 
vlastnického práva k pozemkům, včetně uzavření příslušné smlouvy. Návrh na odkup veřejné 
dopravní a technické infrastruktury byl stanoven na 50% z celkových nákladů dle platných Pravidel. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno 
výše. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Smlouva o koupi staveb a bezúplatném převodu pozemků 
        č. 221/2017/OSM 
P2 - Plánovací smlouva č. 203/2013/OSM/INO z 16. 12. 2013 
P3 - Dodatek č.1 (sml.č. 75/2015/OSM) z 10.3.2015 k Plánovací smlouvě  
P4 - Znalecký posudek č.005-2017 z 27. 3. 20175 
P5 - Kolaudační souhlas – komunikace a chodník se schodištěm  
P6 - Kolaudační souhlas – dešťová kanalizace a vodovod 
P7 - Kolaudační souhlas – splašková kanalizace 
P8 - Kolaudační souhlas – veřejné osvětlení 
P9 – žádost o udělení výjimky p. Zetka z 21. 8. 2017 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – FV nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení výkup technické 

infrastruktury projektu Sokolovna, II etapa za 50% ceny dle předloženého návrhu. 
➢ p. Koryčanský – má stále problém s těmito „dotacemi“ . Město vynakládá finance a 

lidé stále nebydlí, systém je špatně nastaven. Je pro, podpořit individuální stavebníky, 
kteří si zakoupí pozemek a rozhodnou se na něm stavět. Těm by město mělo přispět 
na vybudování inženýrských sítí, tak, jak se to děje v okolních  městech a obcích.  
Tímto našim stávajícím systémem akorát podporujeme developery. Například 
v dřívějšku byli lidé, kteří si postavili RD na 15 let osvobozeni od daně z nemovitosti. 
To byla podpora konkrétním obyvatelům. 

➢ RNDr. Mikušek – má opačný názor. Cílem města by mělo být  vyvolat zájem pro 
bydlení v  lokalitách, k tomu určených,  kde je více vlastníků pozemků, na kterých se 
výstavba RD předpokládá.   Město samo nemá pozemky, které by zasíťovalo a 
následně prodávalo. Postup je správný. A stejným způsobem již město k výstavbě RD 
napomáhalo např. na ul. Sluneční i v jiných lokalitách.  Fond rozvoje infrastruktury 
reagoval na zvýšení daně z nemovitosti. FV podpořil výkup za 60% ceny se 
zdůvodněním, že žadatel historicky vycházel vstříc požadavkům města a z toho 
důvodu se jeho žádost pozdržela do doby, než začaly platit nové podmínky pro výkup 
technické infrastruktury, tedy za 50% ceny (dle starých podmínek by měl nárok na 60% 
ceny).  Z tohoto důvodu předkládá  PROTINÁVRH ! 

➢ Ing. Kučera Jan – pravidla výkupu inženýrských sítí jsme aktualizovali a proto by se 
již mělo bez výjimky potupovat dle těchto platných pravidel, tak , aby podmínky byly 
spravedlivé pro všechny. O novelizaci koncepce jsme předem informovali a 
zastupitelstvo aktualizovaná pravidla také schválilo. Ostatní města postupují tak, že 
pozemky zasíťují a nabídnou k prodeji. My bohužel pozemky k prodeji nemáme. 
Chceme tím především podpořit ty, kteří se sdružují pro výstavbu v jednotlivých 
lokalitách. Pravidla byla aktualizována, vstoupila v platnost, nyní bychom je měli 
dodržovat.  Výjimky nedoporučuje.  

➢ Mgr. Kosová – doplňuje, že v pravidlech je uvedeno, že poslední splátka je odvislá na 
dokončení výstavby v lokalitě.  

➢ Ing. Holiš -potvrzuje, jde o jakousi pojistku pro město. Dále doplňuje, že FV nepřijal 
k tomuto bodu usnesení. 

➢ RNDr. Mikušek – FV nepřijal usnesení, které se vztahovalo k 50% výkupní ceně. Nyní 
jde o nefér přístup vůči  majitelům pozemků. Pravidla byla změněna, ale původní 
smlouvy byly nastaveny jinak.  



➢ Ing. Kubiš – v plánovací smlouvě je uvedeno, že výkup bude řešen dle platných 
pravidel v době uzavření smlouvy o výkupu. 

➢ Mgr. Drápal – investor se mohl k záležitosti vyjádřit, změna pravidel byla předem 
avizována.  Nestalo se tak. Jde o standartní smlouvu. 

➢ Ing. Kučera Jan – jde o to, z jakého úhlu pohledu se na záležitost díváme. Dát finanční 
podporu stavebníkům, nebo dohlédnout na to, aby pozemky byly správně a kvalitně 
zasíťovány.  

➢ Ing. Matějka – podpora stavebníků to není jen výkup inženýrských sítí, ale také 
zaměstnanost ve městě  a s  tím související životní úroveň a také ceny pozemků nebo 
zkušenosti stavebníků s fungováním stavebního úřadu.  

➢  Ing. Kučera Jaroslav – navrhuje ukončit debatu, historicky zpět město přijalo řadu 
pravidel, jde o přístup k žadatelům a také o zvážení, zda pro developery nevytvořit jinou 
variantu.  
 
Následuje 10 minutová přestávka 

 
Hlasování o protinávrhu RNDr. Mikuška:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, a to:  
  - dvou veřejných účelových komunikací v celkové délce 218,4 m a o celkové zpevněné ploše 
1385 m2, včetně odvodnění do dešťové kanalizace 
  - chodníku se schodištěm o délce 16,8 m   
  - vodovodního řadu v délce 118 m 
  - dešťové kanalizace v délce 272,05 m 
  - splaškové kanalizace v délce 276 m a 
  - veřejného osvětlení se sedmi osvětlovacími body, 
  od stavebníků uvedených v důvodové zprávě za cenu ve výši 60% z částky 6 826 309,98 Kč, 
tj. 4 095 785  Kč včetně DPH a bezúplatný převod pozemků p. č. 819/33, p. č. 819/36, p. č. 
819/37, p. č. 819/38 a p. č. 819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nacházející se pod 
uvedenou veřejnou účelovou komunikací, od převodců pozemků uvedených v důvodové 
zprávě do vlastnictví města. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu připravit smlouvu 
o koupi staveb a veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu 
vlastnického práva k pozemkům za výše uvedených podmínek a předložit starostovi města k 
podpisu. 
 
Hlasování o protinávrhu: 

Pro:        2                    Proti:                    11 Zdržel se:            3 Nehlasoval:          1 

       
   Protinávrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, a to:   
- dvou veřejných účelových komunikací v celkové délce 218,4 m a o celkové zpevněné 
ploše 1385 m2, včetně odvodnění do dešťové kanalizace 
- chodníku se schodištěm o délce 16,8 m   
- vodovodního řadu v délce 118 m 
- dešťové kanalizace v délce 272,05 m 
- splaškové kanalizace v délce 276 m a 
- veřejného osvětlení se sedmi osvětlovacími body, 
od stavebníků uvedených v důvodové zprávě za cenu ve výši 3 439 020 Kč včetně DPH 
a bezúplatný převod pozemků p. č. 819/33, p. č. 819/36, p. č. 819/37, p. č. 819/38 a p. č. 
819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nacházející se pod uvedenou veřejnou 
účelovou komunikací, od převodců pozemků uvedených v důvodové zprávě do 



vlastnictví města, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy č. 
221/2017/OSM o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a uvedenými stavebníky a 
vlastníky pozemků. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XX: 

Pro:           14                 Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 

8.6   Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 1032/8, 
p.č. 3780/2, p.č. 3780/5 a p.č. 3781/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Z. a pana 
L.D.  

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 24. 4. 2017 podal pan P.Z.  jako zástupce spoluvlastníků pozemků p.č 1032/3 a p.č. 3780/1, tj. 
manželů Z.  ( podíl ½) a pana L.D.  (podíl ½), žádost o směnu nebo odkoupení části pozemků p. č. 
1032/8, p. č. 3780/2, p. č. 3780/5 a p. č. 3781/5 z důvodu zarovnání hranice pro realizaci nového 
oplocení svých pozemků p.č 1032/3 a p.č. 3780/1 po dokončení rozšíření komunikace I/35. 
Žádost byla projednána opakovaně v koordinační skupině dne 2. 5. 2017, 19. 5. 2017 a 16. 6. 2017  a 
dle požadavku správce místních komunikací a správce zeleně bylo stanoveno určit novou hranici 
z důvodu zimní údržby a správy veřejné zeleně rovnoběžně ve vzdálenosti 1 m od obrubníku nově 
vybudovaného chodníku v rámci rozšíření komunikace I/35. 
Na základě tohoto požadavku města byl vypracován na náklady žadatelů geometrický plán č. 6232-
92/2017 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na oddělení části výše uvedených pozemků. 
Protože vyhotovení konečného geometrického plánu č. 6232-92/2017 bylo podmíněno zápisem 
geometrického plánu a kolaudačního souhlasu pro stavbu rozšíření komunikace I/35 evidovaných u 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí pod č.j.  Z-1303/2017-836 
(zápis proveden 24.8.2017) došlo oproti vyhlášenému záměru k přečíslování pozemku p.č. 3781/5 na 
p.č.3781/8. 
Cena pro prodej částí městských pozemků byla stanovena na základě znaleckého posudku 
č. 3369-039/2017 ze dne 25.8.2017 vyhotoveného Ing. Jitkou Černouškovou, IČO: 64138402, znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 137. 
000 Kč, což představuje 600 Kč/m2 pro nově oddělené pozemky p.č. 1032/22 a p.č. 3781/15 a 800 
Kč/m2 pro nově oddělené pozemky p.č. 3780/11 a p.č. 3780/12. 
Znalecký posudek byl vyhotoven na náklady města a cena za jeho vyhotovení ve výši 7900 Kč byla 
připočtena kupujícím k ceně za koupi pozemků. 
 
Záměr na prodej částí pozemků byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 17. 8. 2017, 
usnesením č. 1348/86 a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 
21. 8. 2017 do 6. 9. 2017. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky k prodeji. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení prodej výše uvedených částí 
pozemků jak je uvedeno v návrhu usnesení a ve znění kupní smlouvy uvedené v příloze č.1 důvodové 
zprávy. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- kupní smlouva č. 261/2017/OSM 
P2 - znalecký posudek č. 3369-039/17 ze dne 25.8.2017 
P3 - geometrický plán č. 6232-92/2017 z 31.8.2017 
P4 - žádost o odkoupení části pozemků z 20.4.2017 
 

 
Hlasování o usnesení č. 8/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej  

http://www.cuzk.cz/kp/valmezirici


- části pozemku p. č. 1032/8 o výměře 103 m2 nově označené jako p.č. 1032/22 
- části pozemku p.č. 3780/2 o výměře 4 m2 nově označené jako p.č. 3780/11 
- části pozemku p. č. 3780/5 o výměře 18 m2 nově označené jako p.č. 3780/12 a 
- části pozemku p. č. 3781/8 o výměře 96 m2 nově označené jako p.č. 3781/15,  
vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 6232-92/2017, 
manželům Z. , oba trvalým pobytem Vidče , a panu L.D. , trvalým pobytem Rožnov pod 
Radhoštěm, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě znaleckého 
posudku ve výši 137.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 261/2017/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. 1 důvodové 
zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
8.7   Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a 

převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická 
obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ se soukromými investory. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. 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 21. 12 2015 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm Plánovací smlouvu ke stavbě „DOPRAVNÍ A 
TECHNICKÁ OBSLUHA PARCEL V LOKALITĚ POD KOZINCEM“ č. 347/2015/OSM (dále jen 
„Plánovací smlouva“), na základě které byly stanoveny mj. podmínky výstavby nové veřejné 
infrastruktury žadateli na pozemcích popsaných v Plánovací smlouvě a podmínky následného odkupu 
části nové veřejné infrastruktury do vlastnictví města. Přílohou č.1 Plánovací smlouvy je situační výkres 
projektové dokumentace „výřez situace stavby-plán výstavby“, ve kterém byla trasa předpokládaného 
vedení nové veřejné infrastruktury v souladu s projektovou dokumentací „Dopravní a technická obsluha 
parcel v lokalitě Pod Kozincem“ z 10. 8. 2015 – revize 4 (dále jen „projektová dokumentace“) 
zpracovaná Ing. Petrem Krčmářem pro lokalitu Pod Kozincem. 
Před realizací stavby nově budované veřejné infrastruktury splaškové kanalizace a vodovodního řadu 
došlo k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu (investorem stavby jsou Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín jako provozovatel sítě) v ulici Pod Kozincem, přičemž došlo 
k posunutí trasy ve vertikálním i horizontálním směru, zároveň byla zřízena odbočka pro napojení nově 
budovaného vodovodního řadu. Dále bylo při odkopání stávající dešťové kanalizace zjištěno, že 
stávající dešťová kanalizace byla v exponovaných místech při realizaci obetonována silnou vrstvou 
betonu, kde skutečné rozměry takto vzniklého tělesa jsou větší, než předpokládané. Odstranění 
obetonování ve větším rozsahu není možné z důvodu možného poškození stávajícího potrubí. 
Důsledkem je, že prostor pro vedení nové veřejné infrastruktury v souběhu je tímto v části trasy omezen. 
Na základě těchto výše uvedených důvodů bylo nutné provést změny ve schválené projektové 
dokumentaci pro vystavení souhlasu se změnou stavby před dokončením. 
Vyvolaná změna spočívá v prohození trasy uložení vodovodního řadu a splaškové kanalizace a je 
zachycena ve výkrese C.5/03 „výřez situace stavby  - revize A“ z 8/2017, který je přílohou č.3 a 
popsána v dokumentu D.2/01b Dodatek k technické zprávě – příloha č. 4. Prohozením trasy uložení 
vodovodního řadu a splaškové kanalizace nedochází ke změně pozemků, ve kterých bude tato nová 
veřejná infrastruktura uložena, oproti Plánovací smlouvě. 
Na základě výše popsaných vyvolaných změn v projektové dokumentaci rada města na svém 
zasedání dne 
4. 9. 2017 projednala dodatek č.1 k Plánovací smlouvě a přijala usnesení, v němž doporučuje 
zastupitelstvu města tento dodatek č.1 pro udělení souhlasu města pro vydání souhlasu se změnou 



stavby před dokončením v rozsahu dle přílohy č. 3 schválit. Odbor správy majetku předkládá 
zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Plánovací smlouva č. 347/2015/OSM z 21.12.2015 
P2 - Dodatek č.1 (sml.č. 347/2015/OSM/1) k Plánovací smlouvě  
P3 - Výřez situace stavby- revize a z 8/2017 
P4 - Dodatek k technické zprávě 
 

 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  uzavření dodatku č. 1 
(agendové č. 347/2015/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 347/2015/OSM ke stavbě 
„dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod Kozincem“ ze dne 21. 12. 2015 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli Ing. P.H. a paní B.H, trvalým pobytem Praha 
4 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze 
č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
 

9.1   Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2016 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Gross 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko (dále jen „SMR“) v roce 2016. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých 
členských obcí.  
Valná hromada SMR projednala závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení a 
vyjádřila souhlas s jeho celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předložení závěrečného účtu 
v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí dle § 39 odst. 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho 
schválení v orgánu svazku obcí“ 
Předkládáme tedy závěrečný účet SMR k projednání. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- závěrečný účet SMR za rok 2016 
P2- zpráva č. 354/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2016 
P3- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
P4- Výkaz - příloha 
P5- Rozvaha - bilance 
P6- Výkaz zisku a ztrát 
P7- nventurní zpráva 
 

 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený 
závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 



756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2016 a zprávu č. 354/2016/IAK o 
výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného 
účtu. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
 

10.1  Studie předpokládaného vývoje počtu dětí a žáků na rožnovských školách 
zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel 
Novela školského zákona stanoví pro obce od 1. 9. 2017 povinnost zajistit na svém území povinnou 
školní docházku pro všechny děti předškolního věku a zároveň od tohoto data vzniká nárok na 
předškolní vzdělávání pro 4 leté děti. Od 1. 9. 2018 vzniká nárok na předškolní vzdělávání pro 3 leté 
děti. S účinností od 1. 9. 2020 se rozšiřuje povinnost zajištění předškolního vzdělávání také pro děti ve 
věku od 2 do 3 let. 
Zároveň v legislativních záměrech Ministerstva školství je zakotveno snížení maximálního počtu dětí na 
1 třídu v mateřské škole maximálně na 24 dětí, což je o 4 méně, než je v současnosti a ve třídě dětí ve 
věku od 2 do 3 let bude moci být maximálně 16 dětí. 
Z uvedených důvodů je potřeba znát co nejpřesnější predikci budoucího vývoje počtu dětí ve věku 0 – 
6 let ve vazbě na současnou kapacitu mateřských škol ve městě. Proto jsme zpracovali 
sociodemografickou studii za využití produktu Populační kalkulačka SC&C, který umožňuje stanovit 
potřebu kapacit pro předškolní zařízení v návaznosti na změnu zadávaných parametrů. K tomu, aby 
predikace vývoje počtu dětí, pro které bude město muset zajistit místa na mateřských školách a 
následně pak na základních školách, byla co nepřesnější, bylo nutno vycházet nejen z počtu 
narozených dětí v jednotlivých kalendářních letech, ale bylo nutno dodat další základní demografické 
ukazatele vztahující se na město Rožnov pod Radhoštěm: 

- věková struktura obyvatel, 
- úhrnná plodnost dle věku matek, 
- úmrtnost obyvatelstva dle věku, 
- saldo živě narození – zemřelí, 
- saldo migrace. 

 
Zpracovaná sociodemografická studie vývoje počtu dětí ve věku 0 – 6 let do kalendářního roku 2025 je 
doplněna odborem školství a sportu o vypracované varianty potřeby kapacit pro zajištění předškolního 
a základního vzdělávání pro občany města podle zadaných parametrů. Viz příloha č. 1 tohoto podání. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Predikce potřeby míst v MŠ a ZŠ 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Kučera Jan – děkuje odboru školství za zpracovanou analýzu, která bude nadále 

aktualizována. Jak z analýzy samotné vyplývá, prozatím je struktura mateřských a 
základních škol dostačující.  

➢ Bc. Lušovská – táže se, kdo a v jakém rozsahu provozuje dětské skupiny a zda 
nevyplývají požadavky na zřízení školek ze strany soukromých firem? 

➢ Ing. Kučera Jan – dětské skupiny provozuje spolek MAMILA,  Pohádkové lázně 
v Pivovaru a skupina pro ORP Rožnovsko, v počtu od 5 do 12 dětí.  

➢ Ing. Vrážel – doplňuje, že v budoucnu mohou i z mateřských škol vzniknout dětské 
skupiny. Co se týče zřizování firemních školek, nemáme prozatím ze strany firem 
požadavek. 

 
 
Bez návrhu usnesení 



 
 

11.1 Informace o přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm“ a „Kulturní centrum“. 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Marcin 

Informace k přístavbě knihovny 
 
Zpracovatelé projektové dokumentace odevzdali začátkem srpna 2017 dopracovanou a prokonzultovanou studii 
knihovny. Jedná se o první fázi (dopracování studie) dle smlouvy o dílo, nyní autoři zpracovávají projektovou 
dokumentaci pro územní řízení (DÚR), jejíž odevzdání se očekává 23. 12. 2017. V průběhu září bude svolán 
výrobní výbor, kde autoři představí projekt sadových úprav a milníky zpracování DÚR. 
 
Během dopracování návrhu po architektonické soutěži došlo k několika dispozičním změnám, které byly 
vyžádány jednak projektovým týmem a výrobním výborem, jednak městskou knihovnou a vedou ke zjednodušení 
a zefektivnění provozu, lepšímu využití místa a optimalizaci tvaru a velikosti výplní otvorů s cílem dosažení 
pasivního energetického standardu. 
 
Dne 15. 6. 2017 proběhlo zatím poslední jednání výrobního výboru, na které navázalo veřejné představení 
projektu přímo v knihovně. Další jednání výrobního výboru je plánováno na 22. 9. 2017. 
 
Přílohou podání je odevzdaná studie a aktualizované vizualizace objektu. 
Odhadované ceny ve fázi studie 
 

Stavební objekty Odhadovaná cena 

SO.01 Příprava území 400 000 Kč 

SO.02 Zpevněné plochy 480 000 Kč 

SO.03 Parkoviště a sjezd 800 000 Kč 

SO.04 Venkovní úpravy 180 000 Kč 

SO.05 Sadové úpravy 290 000 Kč 

SO.06 Veřejné osvětlení 500 000 Kč 

SO.07 Stavební úpravy stávajícího objektu 3 900 000 Kč 

SO.08 Objekt přístavby knihovny 20 800 000 Kč 

SO.09 Přípojka plynu 30 000 Kč 

SO.10 Přípojka vody 65 000 Kč 

SO.11 Přípojka splaškové kanalizace 65 000 Kč 

SO.12 Přípojka dešťové kanalizace 95 000 Kč 

SO.13 Přípojka nízkého napětí 50 000 Kč  

 27 655 000 Kč 

Uvedené ceny jsou odhadní, nezahrnují DPH a cenu projektové dokumentace. 
Vnitřní vybavení knihovny je zahrnuto v SO.07 a SO.08. 
 
Informace ke kulturnímu centru 
 
Projektová dokumentace Kulturního centra bude dodána a zpracována ve třech etapách, a to dokumentace pro 
územní rozhodnutí (1.), dokumentace pro stavební povolení (2.) a dokumentace pro provedení stavby včetně 
interiéru (3.). Součástí 1. fáze je i dopracování návrhu po soutěži na základě připomínek budoucího 
provozovatele, odborů města i externích specialistů na divadelní, světelné i zvukové technologie. Upravený návrh 
byl představen na výrobním výboru 23. srpna 2017.  Vzhledem k nízké účasti členů výrobního výboru v tomto 
termínu a důležitosti projednávaných připomínek,  bude svoláno opakované  jednání výrobního výboru na 19. září 
2017, kde  budou představeny dopracované výkresy okolí kulturního domu, což bylo předmětem největší diskuze 
a také upřesněny finanční náklady. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Studie Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm 



P2 – Vizualizace objektu 
 

 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XX.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o postupu 
projektových prací na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.  
 
Hlasování o usnesení č. 11/XX: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

11.2r Informace o dokončených projektech v roce 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Marcin 

 
Ing. Marcin – promítl zastupitelům prezentaci, kde jsou uvedeny investiční akce  za rok 2017. 
Jde o tyto zrealizované či probíhající investiční akce: 
 

- Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu na ul. Letenská – investiční akce je již 
dokončena, areál bude slavnostně otevřen 15. 9. 2017. 

- V rámci projektu energetické úspory byla dokončeny venkovní a interiérové úpravy 
budovy Městské policie, akce byla dokončena v květnu 2017 

- stejně tak bude provedeno zateplení hasičské zbrojnice, včetně výměny vrat, termín 
realizace – září 2017 

- výstavba chodníku Dolní Paseky – úsek č. I., akce dokončena v srpnu 2017 
- výstavba nového psího útulku, akce realizovaná v rámci Sdružení Mikroregionu 

Rožnovsko.  Nový útulek by měl být zprovozněn v lednu 2018 
- vybudování kanalizace a vodovodu na Pařeničkách v lokalitě Dolních Pasek, termín 

realizace září 2017 
- výstavba komunikace na ulici Sadová, termín realizace září 2017 
- vybudování veřejného WC v areálu sportoviště na ul. Letenská, akce ukončena 

v červnu 2017  
- vybudování veřejného WC na parkovišti Mlýnská dolina u VMP, akce dokončena 

v srpnu 2017 
- v rámci přípravy projektů pro zlepšení vstupu do škol a školek probíhá vybudování 

parkoviště a chodníku u MŠ 1 máj 864, termín realizace srpen a září 2017 
- dobudování kanalizačního řadu v lokalitě Rybníčky. Tuto investiční akci realizuje 

společnost VaK Vsetín a.s. a je bohužel spojena s nemalými problémy, které souvisejí 
s pracemi vybrané realizační firmy. Plánovaná projektovaná částka byla na částku 22 
mil. Kč. Vysoutěžená částka je však ve výši 12. mil. Kč. Nesprávně nastavené 
podmínky smlouvy nám bohužel neumožňují řešit problémy aktuálně. Akce má být 
dokončena v prosinci 2017. Komunikace s realizační firmou i zástupci VaKu je bohužel 
velmi špatná. Stavbu pravidelně kontrolujeme. Ze strany občanů jsou však stále 
stížnosti.  Snažíme se využít všech možných zákonných prostředků k tomu, abychom 
firmu sankciovali.  

- rekonstrukce a úprava povrchu ulice 1. máje a Svazarmovská, termín realizace září 
2017 

Všechny realizované, probíhající a chystané investiční akce jsou zveřejněny na městských 
webových stránkách www.strategie.cz 
 
 
 
 

http://www.strategie.cz/


Diskuse: 
 

➢ p. Jelínek – děkuje za vybudování chodníku na Dolních Pasekách, který sice nevede 
až k Domovu Kamarád, ale i tak výrazně usnadňuje jeho klientům přístup. Stejně tak 
kvituje opravené nájezdy na ul. Kulturní.  

➢ P. Koryčanský – co se rozkopaných Rybníček týče je to opravdu pro místní 
obyvatele obtížná situace, apeluje, aby akce byla dokončena před zimním obdobím. 
Dále upozorňuje na vysokou částku 1.100.000 Kč,  která je určená na opravu lávky 
na Kramolišov. Zda je vůbec nutné, tuto lávku rekonstruovat, když slouží obyvatelům 
lokality jen jako zkratka.  
Od února spadá do majetku města bytový dům č.p. 1684, který byl zahrnut do 
soudního sporu s IPR a byla zde provedena úprava balkonů a zábradlí – proč se 
neudělalo zároveň zateplení celého objektu při využití lešení.  

➢ Ing. Holiš – u této budovy jsme prozatím provedli nejvíce potřebné investice. Nyní je  
budova ve vlastnictví města, provádíme zateplení balkonů, lešení je postaveno pouze 
v částech balkonů a už tím šetříme investice.  Prozatím budovu zateplovat 
nebudeme, ale až se tak bude dít,  lešení se nebude stavět v místech balkonů. 

➢ Ing. Kučera Jaroslav – situace na Rybníčkách je špatná, ale zároveň poučná, jak se 
vyvarovat problémů do budoucna. Při výběrových řízeních je nutno preferovat 
vícečetná kritéria, nikoli jen kritérium ceny.  Dotazoval se, proč ŘSD neprovedlo 
kompletní výměnu povrchu vozovky od mostu Eroplán po ul. Pionýrskou. Bylo mu 
řečeno, že to souvisí  se záměry města s inženýrskými sítěmi.  

➢ Ing. Holiš – na ul. Palackého jde  o dezolátní stav vodovodů. Snad se nám podaří 
opravu prosadit na VaKu. Co se rekonstrukce lávky na Kramolišov týče, jde o jedinou 
přístupovou cestu ke dvěma pozemkům. Musela by být opravena stejně. Co se ceny 
týče, není malá, ale při odkrytí povrchu se zjistilo, že celá konstrukce lávky je 
v dezolátním stavu. Tím, že oprava se musí týkat i konstrukce, zvýšily se celkové 
náklady.  

➢ P. Jelínek – upozorňuje na katastrofální stav ul. Hradišťko, kde každé jaro dochází 
k „zalepení“ jednotlivých děr, a každou zimu je cesta v dezolátním stavu. Vozovka by 
si zasloužila kompletní rekonstrukci. 

➢ Ing. Holiš – jde o vozovku v majetku kraje, snažíme se na ně každým rokem 
apelovat, aby došlo ke opravě. 

➢ Mgr. Kopecký – viz. veřejné zakázky. Podmínka více kritérií při výběrových řízení je 
již nutností. Na zasedání RM se s touto záležitostí bohužel setkáváme často a 
z důvodu nízké cenové nabídky, musíme často schvalovat  firmy, které nejsou 
spolehlivé a se kterými již máme nedobrou zkušenosti. Uvedením více kritérií by se 
situace mohla zlepšit. Táže se, jak to výhledově vypadá s vybudováním chodníku 
Tylovice-Hážovice ve zbylých částech této lokality? 

➢ Ing. Marcin – investiční akce je rozdělena na několik úseků, probíhá příprava 3 
úseku od křižovatky k Harcovně. Záležitost je stále v jednání z pohledu 
majetkoprávních vztahů.  Snažíme se co nejméně zasahovat do soukromých 
pozemků, ale někde je to nevyhnutelné. Stále jednáme se dvěma vlastníky. 

➢ Ing. Matějka – oceňuje prezentaci. Táže se v jaké fázi je investiční akce vodovod 
Horní Paseky?  

➢ Ing. Marcin – společnost VaK připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí pro 
trasu vodovodu.  Jsou oslovováni občané dané lokality a město je nápomocno při 
distribuci smluv. Nyní záleží na vůli místních občanů, kudy vodovod povede. 

➢  Ing. Holiš – doplňuje, že součástí rozpočtu 2018 bude částka na přípravu územního 
rozhodnutí. 

➢ Ing. Kučera Jaroslav – upozorňuje na útlum investičních akcí do budoucna, kdy se 
začne s rekonstrukcí knihovny a výstavbou Kulturního centra. 

➢ Ing. Holiš – na říjnovém zastupitelstvu jsme schopni sdělit, jako částku město na tyto 
akce může uvolnit z vlastních zdrojů. V případě tak rozsáhlých investičních akcí je 
investice do projektů nutná.  



➢ P. Koryčanský – viz. ul. Hradišťko ze strany kraje padl návrh, že pokud 50% oprav 
realizuje město, kraj provede dalších 50% , bylo by dobré to prověřit PODNĚT na 
příští ZM.  

 
12. Informace, různé: 
 
Ing. Holiš  – zve přítomné zastupitele na akce v nejbližších termínech a to slavnostní otevření 
hřiště na ul. Letenská dne 15.9.2017, dále na termín 16.9.2017 kdy proběhne Běh rodným 
krajem Emila Zátopka a veřejné interpelace, konané 21.9.2017.  
 
 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 16:55    hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     12. 9.  2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                       Ing. Vít Matějka          …………………………………………… 
   
 
                                           RNDr. Václav Mikušek    ……………………………………….. 
 
 


