
Z Á P I S 

z XIX.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 20. června 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. 4 
6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016“ a 

schválení účetní závěrky 2016 
6.3 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 
6.4 Návrh na vklad nemovitosti do společnosti Krytý bazén, spol. s r.o. Rožnov formou 

dobrovolného nepeněžitého příspěvku společníka  
                                                                                             - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek                                                                                          

7. ODBOR ROZVOJE   
7.1 Informace o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ a schválení „Pravidel výkupů staveb veřejné 

technické a dopravní infrastruktury“.  
                                                                                                - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin 
 

8. ODBOR SPRÁVY MAJETKU   
Majetkoprávní oddělení 
8.1 Směna části městského pozemku p.č. 842/5  ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a 

části pozemku p.č.  851/1 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 ve prospěch města Rožnov 
pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35) 

8.3 Projednání a schválení prodeje  částí městského pozemku p.č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm 

8.4 Revokace usnesení č. 6/XV ze dne 1. 11. 2016 a projednání a schválení směny bytové jednotky 
č. 2330/7 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 296, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 
a pozemky p. č. 297 a p. č. 298 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H.  

8.5 Vyhlášení záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě 
Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v 
k.ú. Rožnov p. R. 

8.6 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke 
stavbě „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú.Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ se 
soukromým investorem v lokalitě Tylovické Horečky 2, k.ú. Tylovice 

8.7 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní 
infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a  inženýrských sítí“ se soukromým 
investorem v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm 

 
 
 
 



 
8.8 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní 

infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.) 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 
9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  

9.1 Projednání a schválení pravidel pro udělování ocenění a záštit města Rožnov pod 
Radhoštěm  

                                                                        - Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
9.2 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP 

Rožnov, a.s., pověření starosty. 
                                                                                - Ing. Radim Holiš,  Mgr. Ing. Veronika Janíková 

 
9.3 Informace o akcích připravovaných k výročí 750. let města 

                                                                                        - Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Tomáš Gross 
 

10. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP  
10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                                 - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 

 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ  
11.1 Zpráva Kontrolního výboru o provedené kontrole 

- RNDr. Ivan Lukáš 
 

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
12.1     Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“  
12.2     Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“ 
 
                                                                                                         - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 

 

1. ZAHÁJENÍ   
XIX. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 10  hodin. 
Přítomno:     19  zastupitelů,  
Omluveni:   Libor Zavadil, Mgr. Miroslav Kokinopulos 
 
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. 
 

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

➢ Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  

➢ MVDr. Janu Malcovou      -  souhlasí 



➢ Jaromíra Koryčanského     -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

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

➢ Mgr. Martina Drápala  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Ing. Martina Houšku  – souhlasí 
➢ Martina Baratku   – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 

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

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
➢ Ing. Holiš - sdělil, že městský úřad momentálně neeviduje žádný úkol, který by mu byl 

uložen zastupitelstvem města. Zprávu obdrželi zastupitelé písemně. 
 

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

jednáních v termínech: 18.4., 27.4., 28.4., 12.5., 16.5., 26.5., 31.5.,  9.6. Celkem projednala 

155  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). 

 

 

 

 

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


Diskuse: 
➢ Bc. Blinková – táže se, proč bylo zrušena veřejná zakázka „Modernizace a 

zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě“? 
➢ Ing. Kučera –Dne 15.3.2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění odborného 

vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm ve vzdělávacích kurzech. Veřejná 
zakázka byla dělena na 10 částí, tzn. každá dílčí část zakázky byla posuzována a 
hodnocena samostatně. Dne 6.4.2017 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

Dne 28. dubna schválila Rada města svým usnesením č. 1139/74 jako vítěze pro část IX 
veřejné zakázky nabídku společnosti Activconzult, Uvedená společnost však z veřejné 
zakázky odstoupila, proto proběhlo vyloučení uchazeče. Společnost byla jediným 
účastníkem soutěže.  

➢ Bc. Blinková – částka projektu je 6 mil. Kč, ráda by měla, jako zastupitel průběžné 
informace o tom, jak projekt pokračuje a jaký vliv bude mít na úřad. PODNĚT! 
Dále se táže, proč došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou u tajemníka úřadu, šlo o 
nemalé finance, které mu byly vyplaceny, zda jsou tyto řešeny v rámci rozpočtových 
opatření? Také zdai mu byly v rámci jeho práce zaslány vytýkací dopisy, kterými bylo 
poukazováno na jeho pracovní nedostatky? 

➢ Ing. Holiš – pokud bychom postupovali dle zákona, problém by se neřešil, zvážili 
jsme všechny možnosti a rozhodli jsme se pro toto řešení se souhlasem rady města. Důvody 
již byly sděleny. Pracovní pozice tajemníka úřadu je v organizační struktuře a momentálně je 
vyhlášeno výběrové řízení na danou pozici. 

➢ RNDr. Mikušek – 16.5. rada města schvalovala bod „projednání a schválení výsledku 
jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek, přidělení zakázky 
a schválení smlouvy o dílo na projektové práce v rámci akce „Kulturní centrum v Rožnově 
pod Radhoštěm“. Táže se, proč smlouva není zveřejněna? 

➢ Ing. Holiš – smlouva je součástí materiálů dnešního zastupitelstva v rámci bodu č. 
12.2. 

 
 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 

➢ Ing. Holiš   -  informoval, že na začátku ledna letošního roku zamítl Okresní soud ve 
Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí žalobu města Rožnov p.R. ve věci určení vlastnictví k 
budovám MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení. Město Rožnov se proti tomuto rozsudku 
odvolalo a v rámci jednání dne 2.6.2017 o odvolání města pro proti rozsudku okresního soudu 
Krajský soud v Ostravě toto rozhodnutí změnil a rozhodl o tom, že vlastníkem obou budov tj. 
budovy mateřské školy na Koryčanských Pasekách a základní školy Záhumení je město 
Rožnov. Nyní jsou dvě varianty, které mohou nastat buď protistrana podá dovolání 
k nejvyššímu soudu nebo tak neučiní a soud vyzve Katastrální úřad k opravě a přepisu 
vlastnického práva k budovám na město Rožnov. 

➢ P. Vychodil – táže se, kdo hradí soudní výlohy? 
➢ Ing. Holiš – prozatím nepravomocně by tak měla učinit protistrana 
 

 

6.1   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Předkládáme V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací 
roku 2017. Jedná se zejména o: 
1) Dokončení financování WC Mlýnská dolina (stavební práce, kontejnerové WC, opláštění v 
celkové hodnotě 1,6 mil Kč. 
2) Navýšení položky kanalizace a vodovodního řadu dle projektu ve výši 3 mil Kč (FRTI) 
3) Spoluúčast na financování zateplení hasičské zbrojnice 3,5 mil (s vyúčtovatelnou rezervou). 
Před soutěží.  Odhadované náklady 4,6 mil, dotace 1,6 mil. 
4) Navýšení prostředků na opravy cest o ulici 1. máje a ul. Svazarmovská 
 
Rozbor plánu celoročních oprav cest: 



a) Opravy přístupové komunikace na ul. 1. máje - již vysoutěžené za  0,3 mil Kč (plán 0,5 mil. Kč) 
b) Opravy výtluků – 0,4 mil Kč (plán 0,5 mil. Kč) 
c) Oprava povrchu části ul. 1 máje - rozsah 2 600 m2 - 2,1 mil. Kč 
d) Drobné opravy 0,4 mil. Kč  
e) Ul. Svazarmovská - 1 200 m2 - 1,4 mil. Kč (od ul. 1. máje po křižovatku u fy Janek) - vyšší 
jednotková cena na 1m2 z důvodů nutnosti vysprávek podkladu 
f) Ul. 1. máje - 700 m2 - 0.6 mil. Kč  (úsek od křižovatky Svazarmovská k benzínové. pumpě 
Benzina) 
 
5) Vybudovaní 2 nových tříd a družin včetně vybavení na ZŠ 5. května 0,8 mil Kč 
6) Zateplení MŠ 1. máje 864 (před soutěží) 1,7 mil Kč. Předpokládá se finanční spoluúčast MŠ. 
7) Sportovní hřiště na ZŠ Videčská přes soutěží 3,5 mil Kč. Předpokládá se finanční spoluúčast 
školy 
Na straně příjmu lze upozornit na sponzorské příspěvky od místních firem k výročí 750 let RpR řádově 
ve výši 0,6 mil Kč.  Celkový rozdíl potřebný na financování uvedeného ROP 4 je cca 12 mil Kč ze 
zůstatku předchozího období. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  obecně rozpočtové opatření č. 4/2017 

 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – FV se rozpočtovými opatřeními zabýval a hlasoval takto: 3 pro, 3 proti 

a 2 se zdrželi hlasování.  Usnesení tak nebylo  členy FV přijato.  
➢ Ing. Kučera Jaroslav – po věcné stránce nemá připomínek, ale dává návrh na 

doplnění usnesení následovně: „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.“ 

2) Rozpočtová opatření schvalujeme na každém zasedání, ale jak je to se stavem 
finanční rezerervy města určené pro investice? PODNĚT! 

3) jak se vyvíjí daňová výnosnost? 
4) jaká bude potřeba cizích zdrojů co se týče výstavby Kulturního centra a rekonstrukce 

Knihovny? PODNĚT! 
➢ Ing. Holiš – v rámci strategického plánu města je počítáno s odkládáním financí do 

rezervy, počítáme, že finanční rozvahu předložíme zastupitelům před tím, než se bude 
schvalovat rozpočet města na rok 2018.  

➢ Bc. Blinková – poukazuje na problém ZŠ Pod Skalkou versus ZŠ 5. květen. Není 
rozumné v případě poklesu zájmu o jednu školu investovat ihned do druhé školy, o kterou je 
momentálně větší zájem.  V minulosti proběhla negativní kampaň proti ZŠ Pod Skalkou a ta 
nyní ovlivňuje rozhodnutí rodičů. To je špatně.  Povinností ředitele je přijímat děti ze spádové 
oblasti, nikoli všechny. Příštím rokem se může situace otočit a investice bude zbytečná.  
Postup není koncepční. Ve FV hlasovala proti rozpočtovým opatřením. Dále poukazuje na 
finance vynaložené v rámci oslav 750 výročí a na chybějící květinovou výzdobu náměstí. 

➢ Ing. Kučera Jan – co se záležitosti škol týče RM na svém zasedání 3.7. se bude 
záležitostí zabývat a je nachystán soubor opatření, který se bude řešit.  Ředitel školy ze 
zákona nemůže odmítnout zájemce do výše kapacity školy, tuto ředitel 5. května 
nepřekračuje. Financování školství je na jednoho žáka, ředitel by se tak dobrovolně vzdal 
příspěvků, které dostane. Spádová oblast školy je stále se rozvíjející a proto se nedomnívá, 
že by současná investice do školy byla zbytečná. Stát školám přispívá na žáky, město musí 
zabezpečit prostory včetně vybavení, spotřeby energie apod.  V tomto směru má  ZŠ 5. 
květen nejnižší náklady z rožnovských škol na žáka.  Město musí splnit zákonnou povinnost 
a chceme tak učinit co nejefektivněji. Co se ZŠ Pod Skalkou týče s paní ředitelkou proběhlo 
jednání, záležitostí se bude zabývat RM na svém zasedání 3.7.2017.  Hledáme cestu, jak 
dál. Co se médií týče, město nemůže ovlivňovat všechna média.  



p. Koryčanský – v příštím roce se může situace otočit a budeme zase investovat do jiné ZŠ 
– to není koncepční, chce znát demografický vývoj na 6 let dopředu. 

➢ Ing. Vrážel – předkládá zastupitelům tabulku s demografickým vývojem – příloha č. 1 
tohoto zápisu.  

➢ Bc. Blinková – poukazuje na to, že ředitel nemusí přijímat děti mimo spádovou 
oblast, celá záležitost má svou příčinu a původ. To je třeba řešit.  

➢ Ing. Kučera Jan – město nemá nástroje, kterým by donutilo rodiče, aby přihlásili své 
děti do jiné školy.  Město plní svou zákonnou povinnost. 

➢ Ing. Houška – namítá, že 31 dětí řešíme částkou 800 tis. Kč! 
➢ Ing. Kučera – nelze to takto posuzovat, již 3 rokem je tlak na zajištění prostor pro 

školní  družinu, investice by se stejně v budoucnu řešily. 
➢ RNDr. Mikušek – poukazuje, že v rozpočtu města jsme schválili příspěvek pro školu 

ve výši 3 mil. Kč, nyní dochází k dalšímu navýšení částky! 
➢ Ing. Kučera Jan – hovoříte o celkovém ročním příspěvku města na školy, který se 

týká všech škol. 
➢ p. Jelínek – počítáme s rozvojem spádových oblastí, žáků bude postupně přibývat, 

ani demografický vývoj neukazuje v průběhu dalších let výrazný pokles. 
➢ Ing. Holiš – dle strategického plánu investice do školy odkládáme. Sám 

s rozpočtovým opatřením souhlasí, město plní zákonnou povinnost, jsme kontrolováni a vše  
zveřejňujeme. Co se oslav 750 výročí týče firmy město podpořily částkou 650 tis. Kč. V bodě 
č. 9.3. bude podrobně vysvětleno, co město v rámci oslav chystá společně s finančním 
vyčíslením. Chceme, aby se o městě hovořilo. 

➢ p. Vychodil – poukazuje na částku 3.500 tis. na rekonstrukci sportoviště Videčská, 
proč finanční prostředky alokujeme už nyní, když se teprve zpracovává studie? 

➢ Ing. Marcin – deklarujeme tak částku, kterou je město ochotno do  této investiční 
akce investovat. Sama škola na to přispívá částkou 1 mil. Kč. O dalším vývoji budeme 
zastupitele průběžně informovat. 

➢ Ing. Matějka – podporuje projekt, přesto že je malá šance, že se s pracemi začne 
v letošním roce. 

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 
v rozsahu 16.702 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
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. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XIX: 

Pro:            13               Proti:                    6 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

6.2   Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm 
za r. 2016“ a schválení účetní závěrky 2016 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
1) Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2016. 
Zpráva je zveřejněna na úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na 
webových stránkách města. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města 
za rok 2016, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky“. 
 



Termín pro předložení písemných připomínek je stanoven do 19. 6. 2016 
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci nejvyššího 
orgánu organizace.  Vzhledem k charakteru rozpočtového účetnictví města je však hospodářský 
výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.   
2) Dle zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence schválení 
účetní závěrky města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, 
Příloha, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto materiály jsou 
zpracovány k 31. 12. 2016 a jsou přílohou tohoto podání. Originály těchto dokumentů jsou k nahlédnutí 
na finančním odboru.   
V souladu s výše uvedenou legislativní změnou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Závěrečný účet města Rožnova pod Radhoštěm za r. 2016 
P2-   Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 
P3 až P10- Účetní závěrka 2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a ost., přílohy 4 až 10)  
P11-  Závěrečná zpráva vnitřního auditu 2016 příloha 11 
P12 až P13- Rozbory (přílohy 12 a 13) 

 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – FV doporučuje  Závěrečný účet města ke schválení. 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – bylo by dobré vytvořit rezervu s názvem „budoucí investice 

města“ a do této průběžně vkládat finance s možností jejich čerpání do budoucna.  Rezerva 
je nutná v případě mimořádných situací PODNĚT! 

➢ Ing. Holiš – pravidla zpracujeme, máme funkční zásobník projektů. 
➢ RNDr. Mikušek –  táže se zda  saldo + 33 mil. je přebytkem  loňského roku? 
➢ Ing. Hrnčárek  - jde o skutečný stav daného účetního roku, rozdíl mezi příjmy a 

výdaji. 
➢ RNDr. Mikušek – chválí bezchybné zpracování  závěrečného účtu města, nesouhlasí 

však s nakládáním s finančními prostředky, hospodaření města není na úrovni, jak by mělo 
být, proto tento závěrečný účet nepodpoří. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s celoročním hospodařením 
města za rok 2016, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města 
Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

6.3   Projednání  závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za 
rok 2016 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „sdružení“) v roce 2016. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách 
jednotlivých členských obcí.  
Valná hromada sdružení 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. 10 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 sdružení k projednání. 



 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Závěrečný účet SOMV za rok 2016 
P2-   Usnesení valné hromady SOMV 
P3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2016 č. 366/2016/IAK 
P4 – zpráva revizní komise 

 
 
Hlasování o usnesení č. 4/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený 
závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, 
IČO 70238880 za rok 2016 a zprávu č. 397/2016/IAK o výsledku přezkoumání 
hospodaření SOMV za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu.  
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.4   Návrh na vklad nemovitosti do společnosti Krytý bazén Rožnov formou 
dobrovolného nepeněžitého příspěvku společníka 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 49606361 dlouhodobě žádá o možnost využívání pozemku p.č. 1707/7 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm za účelem vybudování universálního sportoviště. Plánuje se zde vybudování sportoviště, 
které bude pro občany a návštěvníky Rožnova pod Radhoštěm zdarma. Jedná se o pozemek, který 
sousedí s pozemky venkovního koupaliště a jeho napojení na současný areál se jeví jako pragmatické 
využití této plochy.  Protože KRB nedisponuje dostatečným finančním kapitálem, doporučujeme tuto 
nemovitost vložit do firmy formou nepeněžitého příplatku, což je jedno z možných řešení. Takový právní 
úkon je v kompetenci RM, která navýšení příplatku touto formou schválila na svém zasedání dne 26. 5. 
2017. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná také o nemovitost, musí daný vklad projednat a schválit 
také ZM. Nemovitost následně přejde na společnost s.r.o., nicméně jeho další případný prodej je 
zablokován zakladatelskou listinou společnosti. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Smlouva o dobrovolném nepeněžitém příspěvku společníka včetně souhlasu jednatele 
společnosti (č. v GINIS 196/2017/OF) 
P2 - Znalecký posudek k nemovitosti 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XIX  
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dobrovolném nepeněžitém příplatku 
společníka č. 196/2017/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako jediným 
společníkem společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 
1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a společností KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku, kterým je pozemek ve vlastnictví 
města parc. č. 1707/7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, včetně příslušenství, společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 
mimo její základní kapitál. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové 
zprávy je součástí tohoto usnesení.   
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XIX: 

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

       



   Usnesení přijato. 
 
  Následuje 10 minutová přestávka. 
 
 
 

7.1   Informace o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ a schválení „Pravidel 
výkupů staveb veřejné dopravní a technické a infrastruktury“. 

Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. 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 dohlíží na zřízené pracovní skupiny (dále jen PS) KRB, které se 
podílejí na tvorbě částí KRB dle jejich zaměření: 
 
Řídící výbor KRB – 3 zasedání (24. 4. 2017, 11. 5. 2017, 31. 5. 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), 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 (viz příloha 
č. 1). 
 
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. jednání 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 (viz příloha č. 2) 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. 
 
Informace o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ byla radou města vzata na vědomí dne 9. června 2017 
a současně rada téhož dne doporučila zastupitelstvu města schválit „Pravidla výkupů staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Vize, cíle a opatření KRB 



P2 – Pravidla výkupů staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury  (aktualizovaná verze, 
červen 2017) 

 
 

Diskuse: 
➢ Bc. Blinková – v návaznosti na bod č. 8.8. – pravidla se upravovala, zda k takovým 

úpravám bude docházet  i u dalších případných žadatelů? 
➢ Mgr. Pšenicová – pravidla s případnými odchylkami počítají.  Zde jde o ojedinělý 

případ, žadatel má větší a dražší projekt a my jsme se snažili vyjednat rovnocenný 
kompromis. Jakým způsobem se budou pravidla vyvíjet v budoucnu nedokáže odhadnout.  

➢ Ing. Matějka – o pravidlech výkupu inženýrských sítí jednal také FV a doporučuje 
zastupitelstvu tato ke schválení 

➢ Ing. Houška – fond byl založen v roce 2010, jako reakce na situaci trhu 
s nemovitostmi. Měl podpořit výstavbu RD v Rožnově a reagovat na  daň z nemovitosti. 
Záměrem bylo, aby plátci daně z nemovitosti dostali tyto finance zpět. Nebylo to myšleno 
jako podpora developerů, ale jednotlivých stavitelů RD v Rožnově.  

➢ Ing. Kučera Jan – podílel se na tvorbě pravidel a ví, o čem je řeč. Proběhla diskuse 
o tom, zda v tomto směru podpořit developera či nikoli.  Pokud však město nemá zasíťované 
lokality, které může prodat, je v jeho zájmu podpořit ty, kteří výstavbu inženýrských sítí 
provedou a umožní tak další výstavbu v lokalitě. Pravidla pro developera jsou velmi přísná. 

➢ p. Koryčanský – také namítá, že pravidla byla nastavena jako podpora pro jednotlivé 
stavebníky, nikoli pro developerské firmy. Snažme se vrátit finance těm, co platí daně 
z nemovitosti a to lidem, kteří si byt zakoupí a ne developerovi, který si to započítá do ceny 
bytů.  Dále se obává, cen bytů a že budou sloužit k rekreačním účelům, nikoli k trvalému 
bydlení občanů.  

➢ Ing. Holiš – jde o efektivní  projekt, jak udržet lidi ve městě. V Rožnově se ročně 
povolí výstavba cca 20 RD. To je málo.  Lidé se stěhují jinam. S developerem jedná město 
již rok a naše nároky stále zvyšujeme.  

➢ p. Vychodil – táže se, zda se město zajímalo o jakého developera jde, co již 
postavil? 

➢ Ing. Holiš – jak bylo řečeno s developerem jednáme již rok, zastupitelé minule 
schválili  územní studii. Jako závazná podmínka smlouvy je 75% zkolaudovaných bytů rok 
po dokončení, dokud toto nesplní, nedáme mu finance. To je pro město dostatečná záruka. 

➢ Ing. Marcin – podporujeme tak technickou infrastrukturu města a developera jsme 
dotlačili k výraznému rozšíření infrastruktury v lokalitě Písečná, což umožní výrazný rozvoj 
lokality. Není podmínkou trvalé bydlení, byty mohou sloužit např.  pro dynamicky se 
rozvíjející  firmy se zahraniční účastí, kterých je ve městě dost a potřebují zajistit bydlení pro 
své lidi, třeba jen na přechodnou dobu. Klíčová je pro město podmínka kolaudace bytů. 

➢ Ing. Holiš – bude končit projekt  lokality Dubková, můžeme tedy podporovat další 
objekty. 

➢ Ing. Hrnčárek – promítá historii a vývoj fondu a dodává, že finanční krytí do 
budoucna (tj. 2.500 tis. na 5 let) nebude problém.  

➢ Mgr. Drápal – zdržuje se hlasování z možného střetu zájmů. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XIX  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ 
a schvaluje „Pravidla výkupů staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ ve 
znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená pravidla jsou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/XIX: 

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

       



   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 

8.1   Směna části pozemku p.č. 842/5 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm a části pozemku p.č.  851/1 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 vybudovat parkoviště na svých pozemcích p.č. 851/1 a p.č. 852/2 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm v lokalitě Láň. Záměr na vybudování parkoviště se dotýká i pozemku p.č. 842/5 ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Investor seznámil vedení města Rožnov pod Radhoštěm se svým záměrem na vybudování „Parkoviště 
RETIGO II“ na schůzce konané dne 3.4.2017 v budově městského úřadu na Masarykově náměstí č.p. 
128 (za Retigo: Norbert Pelc – ředitel, Josef Petružela, Ing. Leoš Zádrapa – projektant, Eva Blažková – 
projektant; za město: Ing. R. Holiš-starosta, Mgr. K. Kosová-místostarostka, Ing. L. Vojkůvková-odbor 
VaÚP, Mgr. O. Vrublová-PO, Ing. M. Slobodová-OSM, Ing. Ivo Marcin-OR, Ing. D. Kubiš-OSM) a 
požádal o projednání záměru v koordinační skupině (schváleno na jednání dne 2.5.2017). 
Projektová dokumentace obsahuje vybudování parkoviště se 47 parkovacími místy, chodníku podél 
silnice III/4868 na ulici Videčská, veřejného osvětlení, odvodnění a úpravu zeleně v řešené lokalitě. Při 
budovaní parkoviště bude na pozemku města p.č. 842/5 umístěna část vjezdu na budované parkoviště 
(cca 31,5m2), 5 parkovacích míst (cca 113,5 m2), zeleň (cca 143m2) a chodník (cca 63,6m2).  Na 
pozemku města Rožnov pod Radhoštěm bude na náklady investora vybudován chodník pro pěší s 
opěrnou zídkou (šířka chodníku 1,5m). Dále bude tento chodník pokračovat na pozemku investora cca 
(53m2). Na základě výsledku společných jednání investor navrhuje provést směnu pozemků dotčených 
realizací výše uvedeného záměru a to směnu části pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm p.č. 842/5 –  cca 288 m2 za část pozemku p.č. 851/1 o výměře cca 53m2 ve vlastnictví 
investora nacházející se pod budoucím chodníkem bez doplatku a to z důvodu, že investor dále 
bezúplatně převede městu vybudovaný chodník včetně opěrné zídky a veřejné osvětlení tohoto 
chodníku (5ks osvětlovacích těles). Na tento chodník chce město dále navazovat vybudováním 
chodníku pro bezpečné spojení centra města a městského hřbitova.  
Předběžná rozpočtovaná cena darovaného majetku předložená investorem (tj. chodníku, veřejného 
osvětlení a opěrných zídek) je 737 332 Kč bez DPH. Odbor správy majetku zadal zpracování 
znaleckého posudku na ocenění ceny v místě a čase obvyklé pro pozemky, které budou předmětem 
směny. Ve znaleckém posudku č. 008/2017 z 2.6.2017 zpracovaném Ivo Pupíkem, 1. máje 1036, 757 
01 Valašské Meziříčí, který je přílohou č. 2 tohoto podání, byla stanovena cena obvyklá za pozemky 
p.č. 842/5 a p.č. 851/1 ve výši 200,-Kč/m2. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM 
P2 - Znalecký posudek o obvyklé ceně, číslo 008-2017 z 2.6.2017   

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XIX  
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 
226/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 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. 842/5 
o výměře cca 288 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 851/1 o výměře cca 53 
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 
chodníku včetně opěrných zídek a liniové stavby veřejného osvětlení chodníku 
vybudovaného na části pozemku p.č. 842/5 a části pozemku p.č. 851/1 do vlastnictví 



města, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení.  
                 
 Hlasování o usnesení č. 7/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.2   Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35). 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby 
„Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, která je realizována na území města Rožnov pod 
Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů, veřejného osvětlení, 
kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení a světelného 
signalizačního zařízení, které budou po jejich vybudování dále provozovány městem Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen „vedení“). 
Vedení je umístěno v pozemcích soukromých vlastníků v rozsahu GP č. 5694-95/2014, GP č. 5708-
103/2014, GP č. 5736-162/2014, GP č. 5704-101/2014, GP č. 5754-182/2014, GP č. 5752-180/2014, 
GP č. 5751-99/2014, GP č. 5753-181/2014, které jsou přílohami tohoto podání. Pro zajištění 
provozování, udržování, provádění oprav a úprav vedení budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě, 
investorem stavby ŘSD ČR a povinnými z věcného břemene, kterými jsou:  
1. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a manželé Š.  
oba trvalý pobyt Valašské Meziříčí.  
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemku p.č. 3812/6 v 
celkové délce  je 56,8m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 212/2017/OSM). 
2. pan S.M. , trvalý pobyt Dolní Bečva  
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a kabelové vedení – koordinačního 
kabelu světelného signalizačního zařízení jsou umístěny v pozemku p.č. 1005/6 v celkové délce 27,39 
m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 
213/2017/OSM), 
3. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687.   
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 1002/3, 
p.č. 1002/103, p.č. 1002/106 a p.č. 1009/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 179,65m  
dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5736-162/2014. Kabelové vedení 
koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení je umístěno v pozemcích p.č 1002/103, p.č. 
1002/117, p.č. 1009/10 a p.č.3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 13,01m dle 
geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 214/2017/OSM), 
4. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687.   
Světelné signalizační zařízení je umístěno v pozemcích p.č. 1002/103, p.č. 1002/106 a p.č. 1002/117, 
p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č. 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 8m  dle 
geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického plánu č. 5751-99/2014  a geometrického plánu 
č. 5753-181/2014. (smlouva č. 215/2017/OSM), 
5. EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45193631. 
 Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 1012/1, 
p.č. 1012/4, p.č. 1012/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 65,56m dle geometrického plánu 
č. 5694-95/2014 (smlouva č. 216/2017/OSM). 
Služebnosti inženýrské sítě budou zřízeny za úplatu na základě znaleckých posudků. Úhrada bude 
hrazena investorem stavby - ŘSD ČR ve prospěch povinných ze služebnosti.    
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města výše uvedené smlouvy ke schválení z důvodů 
uvedených v níže uvedené žádosti o uzavření nových smluv o zřízení služebnosti, zaslané společností 
Inženýrská Investiční s.r.o., kterou k tomu pověřilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín.     
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 212/2017/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 213/2017/OSM 
P3 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 214/2017/OSM 



P4 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 215/2017/OSM 
P5 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 216/2017/OSM 
P6 - geometrický plán č. 5694-95/2014 
P7 - geometrický plán č. 5708-103/2014 
P8 - geometrický plán č. 5736-162/2014 
P9 - geometrický plán č. 5752-180/2014 
P10 - geometrický plán č. 5751-99/2014 
P11 - geometrický plán č. 5753-181/2014 

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XIX  
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské 
sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 5 důvodové zprávy mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem 
a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:  
1. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a 
manželé Š. oba trvalý pobyt Valašské Meziříčí, pro podzemní přípojky kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení v pozemku p.č. 3812/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o 
celkové délce 56,8m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 
212/2017/OSM). 
2. panem S.M. , trvalý pobyt Dolní Bečva pro podzemní přípojky kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného 
signalizačního zařízení v pozemku p.č. 1005/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové 
délce 27,39 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5708-
103/2014 (smlouva č.213/2017/OSM).  
3. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 
48038687, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové 
délce 179,65m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního 
zařízení o celkové délce 13,01m v pozemcích  p.č. 1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, 
p.č. 1002/117, p.č. 1009/10 a p.č 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a 
geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č.214/2017/OSM), 
4. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 
48038687, pro světelné signalizační zařízení o celkové délce 8 m v pozemcích p.č. 
1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č 3728/12 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického 
plánu č. 5751-99/2014 a geometrického plánu č. 5753-181/2014 (smlouva č. 
215/2017/OSM), 
5. EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO:45193631, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o 
celkové délce 65,56m v pozemcích p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5694-95/2014  (smlouva č.216/2017/OSM). 
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.  
 
                 
 Hlasování o usnesení č. 8/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

8.3   Projednání a schválení prodeje  částí městského pozemku p.č. 1398/3 v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 



Na základě kontrolní činnosti odborů MěÚ bylo zjištěno, že městský pozemek p.č. 1398/3 v lokalitě 
Rybníčky je užíván vlastníky přilehlých nemovitostí. K tomuto pozemku je přístup pouze přes 
nemovitosti vlastníků sousedících nemovitostí.  
Pozemek p.č. 1398/3 o opravené výměře 697 m2 (dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 ze dne 
13.10.2015 pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků) je v katastru nemovitostí evidovaný 
jako trvalý trávní porost a je ploty vlastníků rodinných domů sousedících s tímto pozemkem rozdělen na 
několik částí, které jsou součástí zahrad vlastníků těchto rodinných domů a takto jsou dlouhodobě 
užívány a tvoří jeden funkční celek s těmito zahradami. 
K pozemku není zajištěn příjezd a přístup z veřejně přístupných komunikací, příjezd a přístup je pouze 
ze sousedních zahrad. Tím je omezen prodej dotčeného pozemku a lze jej prodat pouze vlastníkům 
sousedících nemovitostí, kteří o něj projevili zájem a navrhli cenu ve výši 50,-Kč/m2. 
Jedná se tedy o pozemek, který je již dlouhodobě rozdělen dohodou mezi 8 uživatelů zcela 
nerovnoměrně podle záboru v minulosti. Samostatně nejsou části tohoto pozemku použitelné k 
zástavbě, mohou však připojením k navazujícím zahradám tuto plochu zvětšit a tím zlepšit podmínky 
pro využití zahrady u stávajících rodinných domů.  
Dne 10. 1. 2015 vyhotovil soudní znalec p. Václav Adamec znalecký posudek (dále jen „ZP“) na 
stanovení ceny dotčeného pozemku. Dle ZP byla stanovena cena dle oceňovací vyhlášky ve výši 240 
Kč/m2 a cena v čase a místě obvyklé (tržní) ve výši 450 Kč/m2 pozemku. 
Odbor správy majetku realizoval dne 8. 4. 2015 schůzku se všemi vlastníky sousedících nemovitostí, 
na které byly upřesněny požadavky pro případný prodej příslušných částí pozemku. Pozemek byl 
následně rozdělen rozdělovacím geometrickým plánem č. 5817-58/2015 na základě dohod sousedících 
vlastníků dle stávajícího užívání a oplocení.  
Vlastníci sousedících nemovitostí (viz. tabulka výměr a ceny níže) navrhovali v případě prodeje cenu 
dle znaleckého posudku znalce Václav Adamce, který stanovil cenu dle oceňovací vyhlášky ve výši 240 
Kč/m2, což OSM neakceptoval. 
Dne 2. 8. 2016 se uskutečnila schůzka s vlastníky sousedících nemovitostí, pracovníky OSM a starostou 
města Ing. Holišem a po složitém vyjednávání byla navržena jako konečná, cena ve výši 400 Kč/m2 
pozemku, kterou akceptují budoucí kupující. 
Dále bylo dohodnuto, že kupující  se budou poměrnou částí podílet na ceně za vyhotovení znaleckého 
posudku č. 5-3427/15 (1.500 Kč) ze dne 10. 1. 2015 a za vyhotovení geometrického plánu č. 5817-
58/2015 (9.550 Kč). 
Tzn. že každému kupujícímu byl k ceně za kupovanou část pozemku připočten podíl ve výši 1/8 z 
nákladu 1.500 Kč za vyhotovení znaleckého posudku č. 5-3427/15, tj. 187,50 Kč a podíl ve výši 1/8 z 
nákladu 9.550 Kč za vyhotovení geometrického plánu č. 5817-58/2015, tj. 1.193,75 Kč, což znamená 
úhradu nákladů pro každého kupujícího v celkové výši 1.381,25 Kč. Tyto další náklady byly připočteny 
k ceně za předmětný pozemek (viz. tabulka výměr a ceny níže). 
Záměr na prodej částí pozemku byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 2.12.2016, 
usnesením č. 917/59  a zveřejněn na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, od 
15.12.2016 do 2.1.2017. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky k prodeji. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení prodej částí pozemku p.č. 1398/3  
jak je uvedeno v návrhu usnesení a ve znění kupních smluv uvedených v příloze č.1 až č.8 důvodové 
zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -   kupní smlouva č. 200/2017/OSM 
P2   - kupní smlouva č. 201/2017/OSM 
P3   - kupní smlouva č. 202/2017/OSM 
P4   - kupní smlouva č. 203/2017/OSM 
P5   - kupní smlouva č. 204/2017/OSM 
P6   - kupní smlouva č. 205/2017/OSM 
P7   - kupní smlouva č. 206/2017/OSM 
P8   - kupní smlouva č. 207/2017/OSM 
P9   - znalecký posudek č. 5-3427/15 ze dne 10.1.2015 
P10 - geometrický plán č. 5817-58/2015 z 13.10.2015 
P11 - fotodokumentace 
P12 - fotodokumentace 
P13 - fotodokumentace 
P14 - fotodokumentace 
 

 



 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XIX  
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 
1. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/3 o nové 
výměře 251 m2 do vlastnictví pan J.H., Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou 
kupní cenu ve výši  101.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 
200/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Janou 
Hudákovou jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  
2. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/29 o výměře 
11 m2 do společného jmění manželů  D. bytem  Rožnov pod Radhoštěm za celkovou 
dohodnutou kupní cenu ve výši  5.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní 
smlouvy č. 201/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a 
manžely D. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. 
3. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/30 o výměře 
24 m2 do společného jmění manželů Š. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm za 
celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  10.981 Kč, dle důvodové zprávy  a uzavření 
kupní smlouvy č. 202/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a manžely Š. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové 
zprávy. 
4. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/31 o výměře 
133 m2 do společného jmění manželů A. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm za 
celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 54.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření 
kupní smlouvy č. 203/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a manžely A.  jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové 
zprávy. 
5. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/32 o výměře 
203 m2 do vlastnictví paní M.R. , Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní 
cenu ve výši  82.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 204/2017/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní M.R.  jako kupující ve 
znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. 
6. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/33 o výměře 
26 m2 do vlastnictví pana R. D. bytem  Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou 
kupní cenu výši ve 11.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 
205/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R. D.  
jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy. 
7. částí pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělených a nově 
označených dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/34 o 
výměře 13 m2 a pozemek p.č. 1398/35 o výměře 4 m2 do vlastnictví pana P.H. , bytem 
Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve  výši 8.181 Kč, dle 
důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 206/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako prodávajícím a panem P.H.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze 
č. 7 důvodové zprávy. 
8. části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově 
označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/36 o výměře 



32 m2 do vlastnictví paní H.J. bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou 
kupní cenu ve výši 14.181 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 
207/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní H. J. jako 
kupující ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy.  
Schválené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č.1 až č.8 důvodové zprávy jsou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XIX: 

Pro:            15               Proti:                    0 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 

8.4   Revokace usnesení 6/XV ze dne 1.11.2016 a projednání a schválení směny  
bytové jednotky č. 2330/7 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 296, jehož 
součástí je rodinný dům  č. p. 1860 a pozemky p. č. 297 a p. č. 298 v k.ú. 
Tylovice ve vlastnictví paní L.H.  

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Od roku 2005 probíhala jednání ve věci odkoupení části pozemku p.č. 296, p.č. 297 a p.č. 298 ve 
vlastnictví L H pro realizaci výstavby chodníku „Komunikace pro pěší Rožnov-Tylovice-Hážovice“. V 
roce 2006 byl vypracován znalecký posudek Františkem Balášem, jenž stanovil hodnotu nemovitostí ve 
výši 1.467.520 Kč. Ze strany města byla nabídnuta p. H možnost odkoupení nemovitostí za cenu dle 
znaleckého posudku. P. H nabídku odmítla a trvala na svém požadavku zajištění náhradních 
nemovitostí – rodinného domu. V další fázi byla jednání pozastavena z důvodu nedostatku finančních 
prostředků v rozpočtu města a obnovena byla až v roce 2010.  
V roce 2010 odstoupila p. H z požadavku náhradního bydlení a byla ochotna prodat své nemovitosti a 
náhradní bydlení si zajistit sama. Poté byl vyhotoven znalcem Václavem Adamcem nový znalecký 
posudek, který stanovil cenu úřední ve výši 1.744.080 Kč a cenu v čase a místě obvyklou 2.100.000 až 
2.200.000 Kč. Poté proběhlo několik osobních schůzek p. H s místostarostou p. Vychodilem, který 
navrhnul vypracování nového znaleckého posudku třetím znalcem v cenách nemovitostí roku 2011. 
Následně byla jednání ze strany p. H opět přerušena.  
V roce 2016 byla realizovaná stavba chodníku v úseku 3. Výstavba úseku byla ukončena před 
nemovitostmi p. H, jelikož nebyla uzavřena budoucí kupní smlouva s p. H.  
V průběhu realizace výstavby chodníku obnovil jednání ve věci odkoupení nemovitostí syn p. H, který 
na schůzce dne 11. 5. 2016 za účasti Ing. Holiše, starosty města a Ing. Kubiše, vedoucího 
majetkoprávního oddělení souhlasil s prodejem nemovitostí p. H za cenu dle nového znaleckého 
posudku.  
Znalecký posudek č. 104-2016 na ocenění nemovitostí p. H vyhotovil Ivo Pupík, IČO13631497, znalec 
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 17. 2. 1981, obor ekonomika, ceny a odhady 
nemovitostí, dne 19. 7. 2016, který stanovil cenu nemovitostí ve výši 1.350.000 Kč jako cenu v místě a 
čase obvyklou. Tuto cenu za prodej svých nemovitostí ve prospěch města p. H akceptovala.  
Dne 1.11.2016 schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č.6 na svém XV. 
zasedání koupi pozemku p. č. 296 o výměře 108 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 1860 včetně 
příslušenství – vodovodní a elektrické přípojky, pozemku p. č. 297 o výměře 30 m2 a pozemku p. č. 298 
o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba studny, vedlejší stavba a ovocné porosty, vše v obci Rožnov 
pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice od L H, trvalým pobytem Tylovice 1860, Rožnov pod 
Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 104-2016 ve výši 
1.350.000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 292/2016/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako kupujícím a L H jako prodávající. Výše uvedená a Zastupitelstvem města Rožnov 
p.R. dne 1.11.2016 schválená kupní smlouva č. 292/2016/OSM není zatím podepsána oběma 
smluvními stranami, proto v návrhu usnesení tohoto podání je revokace usnesení č. 6/XV ze dne 
1.11.2016.  
S p. M H, který při jednáních zastupoval svou matku p. L H, bylo domluveno, že smlouvu podepíšou, až 
si zajistí byt, aby mohli obdržet zálohu na rezervaci koupě bytu ve výši 135.000,- Kč (vyplývá z kupní 
smlouvy). Do dne 7.4.2017 se p. H neozval, že by měl nějaký byt ke koupi.  
Na základě jednání starosty města s p. H v průběhu roku 2017 a na základě zjištění, že p. H má v 
pronájmu bytovou jednotku č.2330/7 (byt 3+0 o celkové ploše 62m2, viz. příloha č.4 a č.5), jejímž 
vlastníkem je město Rožnov p.R., v budově-bytový dům č.p. 2330 na ulici Lesní, byl odbor správy 
majetku pověřen předložením variant pro směnu výše uvedených nemovitostí v k.ú. Tylovice ve 



vlastnictví L H za městskou bytovou jednotku č.2330/7 v budově-bytový dům č.p. 2330 na ulici Lesní v 
nájmu jejího syna p. M H, na jednání Rady města.  
Usnesením rady města č. 1178/75 ze dne 12.5.2017 bylo uloženo odboru správy majetku připravit 
vyhlášení záměru na směnu bytové jednotky č.2330/7 (interní značení č. 2330/7/B5) v budově č.p. 2330 
na ulici Lesní ve vlastnictví města za výše uvedené nemovitosti v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Ly H k 
projednání radě a návrh směnné smlouvy k projednání na zastupitelstvu města dne 20. 6. 2017.  
Znalecký posudek č. 069-2017 na ocenění bytové jednotky č. 2330/7 vyhotovil Ivo Pupík, IČO13631497, 
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 17. 2. 1981, obor ekonomika, ceny a 
odhady nemovitostí, dne 20.5.2017, který stanovil cenu nemovitosti ve výši 1.280.000 Kč jako cenu v 
místě a čase obvyklou.  
Na jednání dne 24.5.2017 za účasti Ing. Holiš-starosta města, Ing. Kubiš-OSM, p. Kubíček-OSM, p. 
Schmied-OSM a p. M H bylo dohodnuto, že na základě vyhotovených znaleckých posudků bude 
připravena směnná smlouva s doplatkem ve výši rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí, tj. 70.000 
Kč ve prospěch p. L H.  
Záměr na směnu bytové jednotky, jenž je předmětem směny dle této smlouvy, byl schválen Radou 
města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1213/77 ze dne 26.5.2017 a zveřejněn na úřední desce 
města Rožnov pod Radhoštěm od 30.5.2017 do 15.6.2017, a to i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zastupitelstvo města bude na svém jednání seznámeno s připomínkami či podněty ke směně 
pokud budou podány v době zveřejnění.  
Město Rožnov pod Radhoštěm doplatí L H rozdíl v hodnotě výše uvedených směňovaných nemovitostí 
ve výši 70.000,- Kč do 30 dnů od zápisu vlastnického práva z této smlouvy do katastru nemovitostí.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitostí ve znění směnné 
smlouvy uvedené v příloze č.1, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě, a která umožní 
městu Rožnov pod Radhoštěm pokračovat ve výstavbě chodníku v rámci projektu „Komunikace pro 
pěší Rožnov-Tylovice-Hážovice“.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - směnná smlouva č. 218/2017/OSM 
P2-Znalecký posudek č. 104-2016 na pozemky v k.ú. Tylovice 
P3-Znalecký posudek č. 69-2017 na byt města   
P4-Dispoziční schéma bytové jednotky č. 2330/7 
P5-Vymezení bytové jednotky č. 2330/7 
 

 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Holiš  – směňujeme majetek v místě, kde potřebujeme prostor pro chodník 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – táže se, co bude s rodinným domem? 
➢ Ing. Holiš – dům bude zbourán, aby zde mohl být vybudován chodník.   

 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 6/XV ze dne 1.11. 
2016 a schvaluje  směnu bytové jednotky č. 2330/7 v dispozičním členění 3+0 v budově 
č.p. 2330 na ulici Lesní postavené na pozemku parc. č. st. 3773, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 62/7691 na společných částech budovy č.p. 2330 a na 
pozemku parc. č. st. 3773, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,  ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, za pozemek p. č. 296 o výměře 108 m2, jehož součástí je 
rodinný dům  č. p. 1860 včetně příslušenství (vodovodní a elektrické přípojky), pozemek 
p. č. 297 o výměře 30 m2 a pozemek p. č. 298 o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba 
studny, vedlejší stavba a ovocné porosty, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H. , 
trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ceny v místě a čase obvyklé ve 
výši 70 000 Kč ve prospěch paní L.H. , dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření 
směnné smlouvy č. 218/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.H.  ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 

 



Hlasování o usnesení č. 10/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

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.. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách požádali v roce 1999 městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm 
o prodej městských pozemků pod garážemi. S navrhovaným prodejem nesouhlasil tehdejší odbor 
rozvoje a životního prostředí z důvodu plánované výstavby objektů dle územního plánu. Finanční a 
majetkoprávní odbor navrhnul pronájem těchto pozemků p.č. st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. 
st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804,  p.č. st. 1805, p.č. st. 1806,  p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 
2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz. 
seznam vlastníků garáží), který byl následně schválen usnesením rady města č. 103/8 ze dne 4.8.1999. 
V uplynulém období opakovaně žádali vlastníci garáží město Rožnov pod Radhoštěm o prodej 
městských pozemků pod garážemi. Prodej byl vždy na základě doporučení koordinační skupiny 
pracovníků městského úřadu zamítnut z důvodu plánované investiční výstavby v této lokalitě. 
 
Dne 28.8.2012 projednala koordinační skupina na základě opětovné žádosti vlastníků garáží prodej 
dotčených městských pozemků pod garážemi.  
Koordinační skupina již neměla námitek k prodeji výše uvedených pozemků pod garážemi v návaznosti 
na změnu územního plánu. Prodej  městských pozemků pod garážemi byl projednán na zasedání rady 
města č. 48 dne 15.10.2012 pod bodem 3.16. Rada města návrh usnesení k bodu 3.16 „Vyhlášení 
záměru na prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách v Rožnově p.R. ve prospěch 
stávajících vlastníků garáží“, nepřijala. Jak vyplývá ze zápisu jednání rady, všichni přítomní radní byli 
proti.   
Usnesením rady města č.1132/64 ze dne 18.6.2013 byly sjednoceny ceny za pronájem dotčených 
pozemků pod garážemi v lokalitě Na Zahradách dle ceny obvyklé za pronájem městských pozemků pod 
stavbami a to na 50,-Kč/m2/rok a uzavřeny nové nájemní smlouvy s vlastníky garáží postavených na 
dotčených pozemcích dle aktuálního výpisu listu vlastnictví na dobu neurčitou.  
Dne 24.3.2017 podali vlastníci garáží v lokalitě Na Zahradách novou žádost o odprodej městských 
pozemků pod svými garážemi. Žádost projednala dne 18.4.2017 koordinační skupina, která se na 
prodeji neshodla a navrhla předložit žádost k projednání do rady města a následně do zastupitelstva 
města. 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala prodej výše uvedených městských pozemků 
vlastníkům garáží na svém zasedání dne 12.5.2017 a usnesením č. 1165/75 doporučuje zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost ze dne 13. 3. 2017 
doručenou na podatelnu MěÚ dne 24. 3. 2017 o odprodej výše uvedených městských pozemků ve 
prospěch vlastníků garáží na nich postavených dle důvodové zprávy a přiložené katastrální mapy. 
 
- seznam vlastníků garáží 

č. 
Vlastník garáže-

nájemce pozemku  
p.č. 

byt č. počátek 
nájmu 

aktuální 
nájemné 

VÝMĚRA cena 
za m2  

centrální evidence 
smluv 

1 
Paní D.V.                                
Liptál  

st. 
1799 969/10 01.07.13 900,00 18,00 50,00 78/2013/OSM/NAB 

2 
Pan J.C.                      
Rožnov p.R. 

st. 
1800 969/9 01.07.13 850,00 17,00 50,00 62/2013/OSM/NAB 

3 
Pan P.V.                                     
Rožnov p.R. 

st. 
1801 968/2 01.07.13 900,00 18,00 50,00 244/2015/OSM/NAB 

4 
Paní Z.H.                       
Rožnov p.R. 

st. 
1802 968/1 01.07.13 800,00 16,00 50,00 71/2013/OSM/NAB 

5 
Paní J.K.                           
Rožnov p.r. 

st. 
1803 969/12 01.07.13 950,00 19,00 50,00 65/2013/OSM/NAB 

6 
Paní M.S.                               
Rožnov p.R. 

st. 
1804 968/5 01.07.13 650,00 13,00 50,00 66/2013/OSM/NAB 

7 
Paní P.P. , 
Paní V.V. 

st. 
1805 969/11 01.07.13 650,00 13,00 50,00 56/2013/OSM/NAB 

8 
Paní L.CH.                      
Rožnov p.R. 

st. 
1806 ne 01.07.13 650,00 13,00 50,00 70/2013/OSM/NAB 



9 
Pan M.K.  
Pan P.K. , Rožnov p.R. 

st. 
1807 968/4 01.07.13 850,00 17,00 50,00 76/2013/OSM/NAB 

*10 
Paní B.S.                         
Rožnov p.R. 

st. 
1808 ne  01.07.13 800,00 16,00 50,00 77/2013/OSM/NAB 

 11 
Paní B.K.                             
Rožnov p.R. 

st. 
2002 ne  01.07.13 1 050,00 21,00 50,00 67/2013/OSM/NAB 

12 
Manželé R.              
Rožnov p.R. 

st. 
2003 955/6 01.07.13 850,00 17,00 50,00 63/2013/OSM/NAB 

13 
Manželé H.             
Rožnov p.R. 

st. 
2004 955/1 01.07.13 850,00 17,00 50,00 68/2013/OSM/NAB 

14 
Pan P.C.                                      
Rožnov p.R. 

st. 
2005 956/4 01.07.13 950,00 19,00 50,00 69/2013/OSM/NAB 

15 
Paní D.C.                        
Rožnov p.R. 

st. 
3135 955/3-4 01.07.13 1 000,00 20,00 50,00 64/2013/OSM/NAB 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost vlastníků garáží ze dne 13. 3. 2017, č.j. 11410/2017 
 

 
 

Diskuse: 
➢ Mgr. Kosová – v této věci upozorňuje na nesouhlasné stanovisko architekta města, 

vzhledem k tomu, že město nemá vizi do budoucna, co s lokalitou. Také rada města 
v minulosti s výkupem nesouhlasila, důvody ale nebyly v zápise uvedeny. 

➢ Bc. Blinková – důvody byly stejné, jako u architekta – vývoj lokality do budoucna. 
➢ Ing. Holiš – v minulosti byly prodány pozemky pod garážemi majitelům v lokalitě Na 

Záhumení, nevidí důvod, proč by tomu tak nemělo být v lokalitě Na Zahradách.  Vývoj 
lokality se řeší od r. 1992 a stále není vize. Pozemky patří lidem, pokud lokalitu bude město 
řešit, stejně by se s majiteli garáží muselo dohodnout. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XIX  
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. 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XIX: 

Pro:           15                Proti:                    1 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

8.6   Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 
technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. 
Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ se soukromým investorem v lokalitě 
Tylovické Horečky 2, k.ú. Tylovice. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 



IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě 
je předmětem plánovací smlouvy. 
Z důvodu neexistence vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě označené v územním plánu 
města Rožnov p.R. jako „Tylovické Horečky 2 – BI 63“ a určené pro možnost výstavby dalších rodinných 
domů si dne 22.3.2017 podala Ing. Alena Stodůlková v zastoupení za budoucí stavebníky-investory 
žádost o uzavření plánovací smlouvy na stavbu „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. 
parc 1142/5, Horní Dráhy“. 
Stavbou nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace v pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice bude 
řešena dosavadní absence vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části lokality Tylovice-Horní 
Dráhy a bude tak zajištěna možnost napojení ploch pro individuální bydlení dle platného územního plánu 
města Rožnov p.R..  
Vybudování prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace umožní budoucí napojení na tuto 
veřejnou infrastrukturu dalších pozemků pro výstavbu 3 rodinných domů na pozemcích p. č. 1101/29), 
p.č.1101/28  a p.č. 1101/25 vše v k.ú. Tylovice. 
Stavba nové veřejné infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude 
realizována dle projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 
1142/5, Horní Dráhy“ z 2/2017 . 
V rámci výstavby veřejné infrastruktury bude vybudován nový vodovodní řad DN 80 v délce cca 57,5 
m a splašková kanalizace DN 250 v délce cca 68,7 m. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 31.3.2017 projednala žádost 
stavebníků-investorů o vybudování nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě 
„Tylovické Horečky 2 – BI 63“ a doporučila nový vodovodní řad a splaškovou kanalizaci po vybudování 
a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace do majetku města bude realizován 
v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení 
převodu a bude samostatně schvalován zastupitelstvem města. 
Odborný odhad nákladů pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury: 
- pro vodovodní řad činí 161.414,-Kč s DPH 
- pro splaškovou kanalizaci činí 292.215,-Kč s DPH 
Celkové předpokládané náklady činí 453.629,-Kč s DPH. 
Podle připraveného nového znění (bude se schvalovat na ZM 20.6.2017)  „Pravidel výkupu veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“)  obdrží sdružení individuální stavebníci 50% 
skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné 
stavby veřejné infrastruktury, což pro celkovou cenu dle odborného odhadu nákladů činí cca 226.815  
Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky 
k podání nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebníci se dohodli, že částka za výkup vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude splatná v pěti 
rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, 
kde první splátka částky za výkup veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po 
protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu a splaškové kanalizace 
městu Rožnov pod Radhoštěm. 
Rada města na svém zasedání dne 9. 6. 2017 přijala usnesení, v němž doporučuje 
zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod technické infrastruktury – nového vodovodního 
řadu a splaškové kanalizace ve výše uvedené lokalitě a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm připravit s žadateli plánovací smlouvu a předložit ji k projednání Zastupitelstvu 
města Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu schválit 
usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - plánovací smlouva č. 217/2017/OSM 
P2 - vyjádření  č. 385/2017 VaK Vsetín, a.s. z 17.2.2017 
 

 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 
217/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod  
veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu 



rodinných domů v k.ú. Tylovice, lokalita Tylovické Horečky 2, dle zpracované projektové 
dokumentace „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní 
Dráhy“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli: 
Paní A.S. bytem  Valašské Meziříčí, 
Pan P.S. bytem Valašské Meziříčí, 
Pan M.H. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, 
Pan V.Č. bytem  Zubří. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.7  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 
technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové 
komunikace a inženýrských sítí“ se soukromým investorem v lokalitě 
Kramolišov, Na Drahách, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při výstavbě 
je předmětem plánovací smlouvy. 
Z důvodu neexistence účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě 
označené v územním plánu města Rožnov p.R. jako „Na Drahách - BI 21“ a určené pro možnost 
výstavby dalších rodinných domů si dne 6.3.2017 podali budoucí stavebníci-investoři v zastoupení L.L.  
Rožnov pod Radhoštěm žádost o uzavření plánovací smlouvy na stavbu „Prodloužení účelové 
komunikace a inženýrských sítí“. 
Stavbou nového vodovodního řadu, splaškové kanalizace-výtlak, rekonstrukcí a rozšířením části 
stávající účelové komunikace a vybudováním nové účelové komunikace v lokalitě „Na Drahách - BI 21“ 
v k.ú. Rožnov p.R. bude řešena dosavadní absence veřejné infrastruktury v dané části lokality Na 
Drahách a bude tak zajištěna možnost napojení ploch pro individuální bydlení dle platného územního 
plánu města Rožnov p.R..  
Stavba nové veřejné infrastruktury, prodloužení účelové komunikace, rozšíření vodovodního řadu a 
splaškové kanalizace-výtlak bude realizována dle projektové dokumentace „Prodloužení účelové 
komunikace a inženýrských sítí“ revize 1 05/2017, kterou pro stavební objekt prodloužení účelové 
komunikace obslužné vypracoval projektant Ing. Roman Ulrich, ČKAIT č. 1301678 a pro stavební objekt 
prodloužení splaškové kanalizace–výtlak a prodloužení vodovodního řadu vypracoval projektant Ing 
Libor Svoboda, IČO: 42033624. 
Vybudování prodloužení účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak umožní 
budoucí napojení na tuto veřejnou infrastrukturu dalších pozemků pro výstavbu 3 rodinných domů 
žadatelů, které budou jednotlivě součástí pozemku p. č. 344/14, p.č. 344/22  a p.č. 344/23 ,  dále pro již 
povolenou a rozestavěnou stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 344/24 a taky pozemku p.č. 
344/15). 
Parametry nově budovaného vodovodního řadu, nové splaškové kanalizace-výtlak a účelové 
komunikace jsou nastaveny tak, aby výhledově umožňovaly napojení a vybudování prodloužení nové 
veřejné infrastruktury pro dalších cca 20 rodinných domů v navazující lokalitě označené Na Drahách - 
BI 22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Dle projektové dokumentace bude vybudována tato veřejná infrastruktura, a to za těchto podmínek a 
v tomto rozsahu: 
1) účelová komunikace o celkové délce cca 178 m a o ploše cca 756 m2 rozdělena na 2 úseky a 
napojena na stávající komunikaci na pozemku p.č. 3580/2: 
Úsek A: - vybudování nové veřejně přístupné účelové komunikace po odstranění stávající účelové 
komunikaci ve vlastnictví města na pozemcích města p.č. 3580/2 a p.č. 344/7 a na pozemcích jiných 
vlastníků p.č. 332 a p.č. 286/1 

 - délka cca 88,3 m, šířka 3,5 - 4,5 m 



 - dvoupruhová obousměrná s nezpevněnými oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m,  
 odvodněná příčným a podélným sklonem do volného terénu 

Úsek B: - vybudování nové účelové komunikace na pozemcích žadatelů p.č. 344/24, p.č. 344/25, p.č. 
344/14, p.č. 344/22 a p.č. 344/23 

 - délka cca 90 m, šířka 3,5 m 
 - jednopruhová obousměrná s nezpevněnými oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m,  
 odvodněná příčným a podélným sklonem do volného terénu, zakončena obratištěm 

2) vodovodní řad (venkovní vodovod) o celkové délce 183,5 m , potrubí PE 100 DN 80, SDR 11  
VŠ – propojovací vodoměrná šachta, H1 - podzemní požární hydrant DN 80  

3) splašková kanalizace-výtlak o celkové délce cca 173 m 
- potrubí PE 100 D 63/5,7SDR 11 o délce 85,4 m (napojeny čerpací jímky od budoucích RD 

žadatelů) 
- potrubí PE 100 D 90/8,2SDR 11 o délce 87,5 m (dimenzováno pro budoucí napojení cca 20 

RD  v navazující lokalitě Na Drahách – BI 22.     
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svých jednáních dne 17.3., 18.4. a 2.5.2017 
opakovaně projednala žádost stavebníků-investorů o vybudování prodloužení účelové komunikace, 
nového vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak v lokalitě Na Drahách a doporučila novou 
veřejnou infrastrukturu po vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace do majetku města bude realizován 
v souladu s „Pravidly výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení 
převodu a bude samostatně schvalován zastupitelstvem města. 
Odborný odhad nákladů pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury: 
- pro účelovou komunikaci činí 1.646.568,- Kč s DPH 
- pro vodovodní řad činí 466.274,-Kč s DPH 
- pro splaškovou kanalizaci-výtlak činí 690.644,-Kč s DPH 
Celkové předpokládané náklady činí 2.803.486,-Kč s DPH. 
Podle připraveného nového znění (bude se schvalovat na ZM 20.6.2017) „Pravidel výkupu veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“)  obdrží sdružení individuální stavebníci 50% 
skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné 
stavby veřejné infrastruktury, což pro cenu dle odborného odhadu nákladů činí cca  1.401.743 Kč 
s DPH (50%). 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky 
k podání nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebníci se dohodli, že částka za výkup veřejné infrastruktury bude splatná v pěti rovnoměrných 
ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, kde první 
splátka částky za výkup veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího 
po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby účelové komunikace, vodovodního řadu a 
splaškové kanalizace-výtlak městu Rožnov pod Radhoštěm. 
Rada města na svém zasedání dne 9. 6. 2017 přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov p.R., lokalita Na Drahách a ukládá 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit plánovací smlouvu se žadateli a předložit ji 
k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy majetku proto navrhuje 
zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - plánovací smlouva č. 224/2017/OSM 
P2 - vyjádření  č. 1177/2017 VaK Vsetín, a.s. z 22.5.2017 
 

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 
224/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod 
veřejné technické a dopravní infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a 
splaškové kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách dle zpracované projektové dokumentace 



„Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a těmito žadateli: 
Pan J. M., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, 
manželé K. , bytem  Rožnov pod Radhoštěm  
pan J.S. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, 
manželé D, bytem Bystřička a Střítež nad Bečvou 
pan L.D., bytem ožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

8.8  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 
technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se 
soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(společnost Eden Rožnov s.r.o.). 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při 
výstavbě je předmětem plánovací smlouvy. 
Dle schváleného územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm jsou mj. pozemky parc. č. 2464/25, 
parc. č. 2442/56 a parc. č. 2442/57, vše v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, určeny územním plánem 
Rožnov pod Radhoštěm jako součást lokality 262 bydlení hromadné pro stavbu bytových domů (dále 
jen „BD“). Na základě zpracované Územní studie Písečný z 03/2017 má žadatel zájem provést výstavbu 
bytových domů na výše uvedených pozemcích ve dvou etapách. V I. etapě vybuduje 5 BD, kde po jejich 
výstavbě vznikne 21 bytových jednotek (velikosti bytů od 35 m2 do cca 119 m2, předpoklad 77 obyvatel). 
Ve 4 BD bude po 4 bytových jednotkách 5+kk a v 1 BD bude 5 bytových jednotek 3+kk, 4+kk, 2 x 2+kk, 
1+kk. Ve II.etapě chce žadatel postavit dalších 10 BD. 
Z důvodu neexistence veřejné infrastruktury (účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, 
splaškové kanalizace, veřejného osvětlení) v této lokalitě požádal budoucí stavebník-investor o 
uzavření plánovací smlouvy na stavbu „Eden Rožnov“. 
Stavba nové veřejné infrastruktury (účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace, veřejného osvětlení) vychází ze zpracované „Územní studie Písečný z 03/2017“ a bude 
realizována dle projektové dokumentace „Eden Rožnov“ z 06/2017 revize 03, kterou vypracoval 
generální projektant STUDIO ACHT, spol. s.r.o.. 
Vybudování nové veřejné infrastruktury umožní budoucí napojení na tuto veřejnou infrastrukturu 
pozemků p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 ve vlastnictví žadatele, společnosti EDEN ROŽNOV 
s.r.o.  pro výstavbu bytových domů. 
Dle projektové dokumentace bude vybudována tato veřejná infrastruktura, a to za těchto podmínek a 
v tomto rozsahu: 
1) komunikace:  

a) asfaltová vozovka: - vybudování nové účelové komunikace na pozemcích města p.č. 1250/1, 
p.č. 1250/14, 1250/24, p.č. 1250/31, p.č. 3611/1, p.č. 3611/2 a p.č. 3605/1 
a na pozemcích žadatele p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 napojené na 
stávající komunikaci na pozemku p.č. 1250/1  
- plocha cca 1628,69 m2, šířka 6,00 m 

b) komunikace pěší – chodník: - plocha cca 481,03 m2, šířka 2m    
c) vozovka z betonové dlažby: - na pozemku p.č. 2464/25 mezi bytovým domy, plocha cca 
525,60 m2 

2) vodovodní řad o celkové délce cca 204 m , potrubí PE DN 100, vodoměrná šachta  
3) jednotná dešťová a splašková kanalizace o celkové délce cca 331 m , potrubí PVC DN 300   



 - 9 ks revizní šachty DN 600, 6 ks vsakovací studny z betonových skruží pro komunikaci, 10 ks 
uliční vpusti, odtoky z uličních vpustí v délce cca 55,5 m z PVC DN 100 
4) veřejné osvětlení o délce cca 303 m, 17 ks sloupů BM6-10 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 19.5.2017 projednala žádost 
stavebníka-investora o vybudování výše uvedené veřejné infrastruktury a vyzvala žadatele k úpravě 
projektové dokumentace (PD) na základě připomínek z jejího jednání. V případě zapracování 
připomínek do PD doporučila uzavřít plánovací smlouvu na vybudování nové veřejné infrastruktury a 
následně ji po vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města.  
Eventuální převod veřejné infrastruktury do majetku města bude realizován v souladu s „Pravidly výkupu 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude samostatně 
schvalován zastupitelstvem města. 
Odborný odhad nákladů pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury: 
- pro komunikaci-asfaltová vozovka činí cca 3.535.463,- Kč s DPH 
- pro komunikaci pěší-chodník činí cca 724.648,- Kč s DPH 
- pro komunikaci-zámková dlažba činí cca 873.195,- Kč s DPH 
- pro vodovodní řad činí cca 1.054.007,- Kč s DPH 
- pro kanalizaci činí 3.504.463,- Kč s DPH 
- pro veřejné osvětlení činí 1.197.047,- Kč s DPH 
Celkové předpokládané náklady činí 10.888.823,- Kč s DPH. 
Podle připraveného nového znění (bude se schvalovat na ZM 20.6.2017) „Pravidel výkupu veřejné 
dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“)  obdrží ostatní stavebníci 30% skutečně 
vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby 
veřejné infrastruktury (viz. bod 5.2 bod a) Pravidel), což pro cenu dle odborného odhadu nákladů činí 
cca 3.266.647,- Kč s DPH (30%). 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníkem 
k podání nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
Stavebník a město se dohodli, že částka za výkup veřejné infrastruktury bude splatná v pěti 
rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, 
kde první splátka částky za výkup veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby komunikace, vodovodního 
řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení městu Rožnov pod Radhoštěm. 
Rada města na svém zasedání dne 9. 6. 2017 přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – komunikace, vodovodního řadu, splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů v k.ú. Rožnov p.R. a ukládá Městskému 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit plánovací smlouvu se žadatelem společností EDEN ROŽNOV 
s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 05050651 a předložit ji k projednání 
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu 
schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 
Při budování nové účelové komunikace dle schvalované plánovací smlouvy bude dotčen i 
pozemek p.č. 1250/31. V rámci plánovací smlouvy je pozemek p.č. 1250/31 považován za 
pozemek ve vlastnictví města a to na základě uzavřené smlouvy č. 326/2016/OSM 
(UZSVM/OVS/2182/2016-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, 
Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem. Smlouva o převodu 
pozemku p.č. 1250/31 byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 14/XVI. dne 
20.6.2016, podepsána stranami dne 6.1.2017 (město) a 30.1.2017 (ÚZSVM), opatřena 
schvalovací doložkou Ministerstva životního prostředí dne 16.5.2017 a dne 7.6.2017 byl 
ÚZSVM vložen Návrh na vklad do katastru nemovitostí k této smlouvě zaevidovaný pod 
č.j. V-2717/2017-836. 
Po uplynutí ochranné 20 denní lhůty pro zápis do katastru nemovitostí, která skončí 27.6.2017 
bude na základě Návrhu na vklad do KN č.j. V-2717/2017-836 proveden zápis smlouvy č. 
326/2016/OSM do katastru nemovitostí. O provedení vkladu do katastru nemovitostí a převodu 
pozemku p.č. 1250/31 na město bude město informováno na základě „Vyrozumění o 
provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn V-2717/2017-836“ (dále jen 
“Vyrozumění“) doručeného datovou zprávou. Po obdržení Vyrozumění bude schválená 
plánovací smlouva předložena k podpisu starostovi města.  
  



Vzhledem k rozsahu projektu „Eden Rožnov“ a skutečnosti, že žadatel společnost EDEN ROŽNOV 

s.r.o. je při jednání o smlouvě zastoupen Advokátní kanceláří (Law Firm) Polverini Strnad, Dlouhá 35, 

110 00  Praha 1, která vznesla četné požadavky na úpravu návrhu smlouvy obvykle užívaného 

městem, obsahuje předkládaná plánovací smlouva v souladu s čl. 6 odst. a) Pravidel určité odchylky 

od Pravidel. Požadavky druhé strany byly do návrhu smlouvy zapracovány tak, aby byla zajištěna 

ochrana práv a zájmů města a současně byl text smlouvy přijatelný pro obě strany. Zejména lze 

stručně zmínit následující odlišnosti a specifická ujednání (v pořadí, jak jsou uvedeny ve smlouvě): 

- Žadatel při budování nové veřejné infrastruktury odstraní stávající oplocení kolem Základní 

školy 5. května a nahradí jej oplocením novým, za což mu bude městem uhrazeno 50 % 

účelně vynaložených nákladů. 

- Žadatel provede výsadbu zeleně a o vysazenou zeleň bude na vlastní náklady pečovat až do 

doby uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem. 

- Žadatel je oprávněn provést změny v projektovaných mírách veřejné infrastruktury a tomu 

odpovídajících nákladech do 10 % bez nutnosti předchozího souhlasu města a uzavírání 

dodatku. 

- Vzhledem k tomu, že část veřejné infrastruktury se bude nacházet v pozemcích žadatele pod 

zpevněnými plochami, které nebudou převedeny do vlastnictví města, bude součástí smlouvy 

o převodu vlastnictví k věcem rovněž ujednání o zřízení věcného břemene ve prospěch města 

k těmto částem pozemků. 

- Lhůta pro dokončení veřejné infrastruktury a současně pro trvání závazku k uzavření smlouvy 

o převodu vlastnictví k věcem činí vzhledem k rozsahu projektu 5 let. 

- Žadateli bude při podpisu smlouvy předán starostou podepsaný výtisk Pravidel a dále mu 

bude zaslán výtisk Pravidel při každé změně Pravidel (Jelikož žadatel požadoval Pravidla jako 

přílohu smlouvy, což není praktické a nechce se spoléhat na archiv webových stránek 

města.). 

- Vzhledem k rozsáhlosti projektu je pro utvrzení závazků žadatele sjednána smluvní pokuta. 

- Žadatel je při zvýšení nákladů oproti odhadu uvedenému ve smlouvě o více než 10 % 

oprávněn změnit (s předchozím souhlasem města vysloveným radou) technické řešení při 

zachování standardní kvality a funkčnosti (Dle žadatele jsou některá navržená řešení či 

materiály nadstandardní.). 

- Vzhledem k rozsáhlosti projektu a velikosti investice žadatel požádal, aby se strany po dobu 

tří let řídily Pravidly platnými v době uzavření plánovací smlouvy, pokud nebude změna 

Pravidel pro žadatele výhodnější (Tedy, aby případná změna Pravidel pro žadatele 

nevýhodná neohrozila kalkulaci nákladů a financování investice.). 

- Smlouva o převodu vlastnictví k věcem bude uzavřena do 6 měsíců od podání žádosti 

(závazek města). 

- Lhůta k případným opravám a doplněním žádosti je sjednána na 90 dnů. 

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - plánovací smlouva č. 228/2017/OSM 
P2 - Příloha č.1 smlouvy - Koordinační situace stavby 
P3 - Příloha č.2 smlouvy - Dopravní situace 
P4 - Příloha č.3 smlouvy - Skladby vozovek a pěší 
P5 - Příloha č.4 smlouvy - Rozdělení infrastruktury na pozemky 
P6 - Příloha č.5 smlouvy - Infrastruktura_Eden_Rožnov 
P7 - Příloha č.6 smlouvy - Připojení dopravní infrastruktury ve II.fázi stavby  Eden Rožnov 
P8 - Příloha č.7 smlouvy - Předpokládaný harmonogram realizace staveb veřejné infrastruktury 

pro projekt Eden Rožnov 
P9 - Příloha č.8 smlouvy - Vyjádření VaKVS Eden Rožnov-č.748-2017 ze dne  4.4.2017 

 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Holiš – je připravena územní studie pro výstavbu 100 bytů. Děkuje celému týmu, 

který se podílel na přípravě této akce. 
➢ Ing. Kučera Jan – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmu 
➢ p. Baratka – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmu.  



 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plánovací smlouvu č. 
228/2017/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, 
chodníku, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu 
bytových domů na pozemcích p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov“ s žadatelem, 
společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, 
IČO: 05050651, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města 
schválenou plánovací smlouvu podepsat až po převodu pozemku p.č. 1250/31, k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města, tj. po doručení „Vyrozumění o 
provedeném vkladu do katastru nemovitostí“ k pozemku p.č. 1250/31. Schválená 
smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XIX: 

Pro:          13                 Proti:                   1 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

Následuje 5 minutová přestávka  
 
 

9.1  Projednání a schválení pravidel pro udělování ocenění a poskytování záštit 
města Rožnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Mgr. Ing. Janíková 
Předmětem tohoto podání je projednání a schválení Pravidel pro udělování ocenění a poskytování záštit 
města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „pravidla“). 
Pravidla byla projednávána opakovaně na kulturní komisi. Dne 9. 6. 2017 bylo jejich znění projednáno 
radou města. Rada města přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města pravidla ve znění 
uvedeném v příloze této důvodové zprávy schválit.  
Pravidla upravují podmínky a postup při udělování: 
1. čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm 
2. ceny města Rožnov pod Radhoštěm  
3. ceny starosty/starostky města Rožnov pod Radhoštěm 
4. záštity města Rožnov pod Radhoštěm 
5. záštity starosty/starostky města Rožnov pod Radhoštěm  
6. záštity místostarosty/místostarostky města Rožnov pod Radhoštěm.  
O udělení nebo odnětí čestného občanství a ceny města Rožnov pod Radhoštěm bude rozhodovat v 
souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města bude rozhodovat na základě doporučení rady města a na 
základě doporučení pracovní skupiny pro hodnocení návrhů na udělení čestného občanství a cen 
města. Čestné občanství a cena města se budou udělovat 1x za rok, a to u příležitosti udělení městských 
práv Rožnovu pod Radhoštěm, tedy dne 1. listopadu daného kalendářního roku, popř. v jiném vhodném 
termínu blízkému tomuto datu. První ceny města by měly být uděleny v rámci slavnostního zasedání 
zastupitelstva města při příležitosti oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm, které se koná dne 3. 
11. 2017. 
O udělení nebo odnětí ceny starosty města a o poskytnutí nebo odnětí záštit bude rozhodovat v rámci 
své tzv. „zbytkové“ působnosti a v souladu s těmito pravidly rada města.  
 
Podrobný postup při udělování nebo odnětí ocenění a při poskytování a odnětí záštit obsahují pravidla, 
která jsou přílohou této důvodové zprávy.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 



P1 - Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm včetně 
příloh 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Pravidla pro udělování 
ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v 
příloze důvodové zprávy. Schválená pravidla jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 

9.2  Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu 
společnosti EP Rožnov, a.s. 

Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Ing. Janíková 
Město Rožnov pod Radhoštěm má z titulu vlastnictví 800 ks akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem 
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 451 93 631 právo na účast a rozhodování 
na valných hromadách této společnosti. Nejbližší valná hromada se uskuteční dne 30. 6. 2017 (viz 
příloha 1 – pozvánka a program řádné valné hromady).  
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
je zastupitelstvu obce vyhrazeno právo delegovat zástupce na valnou hromadu obchodních společností, 
v nichž má obec majetkovou účast. Navrhujeme, aby zastupitelstvo města pověřilo zastupováním města 
Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě konané dne 30. 6. 2017 starostu města Ing. Radima Holiše.  
V souvislosti s vlastnictvím akcií společnosti EP Rožnov, a.s. byl starosta města usnesením č. 22/XIII 
přijatém na zasedání zastupitelstva města dne 21. 6. 2016 pověřen, aby jednal za město ve věci prodeje 
akcií společnosti EP Rožnov, a.s. Jednání ohledně prodeje prozatím nejsou ukončena, mj. také z 
důvodu záměru společnosti EP Rožnov, a.s. provést restrukturalizaci společnosti formou rozdělení 
společnosti EP Rožnov, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti (viz program jednání VH konané 
dne 30. 6. 2017, bod 7). 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - pozvánka a program řádné VH společnosti EP Rožnov, a.s. 
P2- výpis z emise z centrálního depozitáře cenných papírů 

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm deleguje na valnou hromadu společnosti 
EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
451 93 631 konané dne 30. 6. 2017 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu 
města Ing. Radima Holiše,  bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje jej hlasováním a 
výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na 
zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom 
neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné 
fungování společnosti a jejich orgánů.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XIX: 

Pro:         16                  Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           2 

       



   Usnesení přijato. 
 

9.3  INFORMACE o připravovaných akcích k oslavám výročí 750. let města 
Rožnov p.R. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Mgr. Gross 
Město Rožnov pod Radhoštěm si v letošním roce připomíná své 750. výročí. Připraveno je několik 
desítek akcí a aktivit, které jsou součástí oslav tohoto výročí. V přiložené prezentaci předkládáme 
informaci o stavu přípravy a obsahovém naplnění jednotlivých aktivit a akcí.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Prezentace jednotlivých aktivit 
 
Diskuse: 

➢ Ing. Kučera – program je sice zajímavý, ale chybí mu jeden velký galakoncert, také 
by rád obdržel přehled účasti návštěvníků na jednotlivých akcích. 

➢ Mgr. Kosová – přehled účasti bude součástí závěrečné zprávy. 
➢ p. Vičarová – dodává, že částka na takový galakoncert by se pohybovala okolo 300-

400 tis. Kč 
➢ Ing. Holiš – dává příklad z partnerského města Śrem, kde galakoncerty probíhají 

v parku a částku zaplatí stánkaři a zájemci, kteří tam provozují své atrakce. 
 
 
Bez návrhu usnesení. 
 
 

10.1  Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Vojkůvková 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm jako pořizovatel územně plánovací dokumentace 
obdržel požadavky fyzických a právnických osob 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 fyzické a právnické osoby na změnu územního plánu bude hlasováno 
samostatně.  
 
Požadavek č. 1  
Žadatel: Ing. A.S. Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 26.1.2017  
  
Předmět žádosti: Změna z Plochy zemědělské – Z na Plochu bydlení individuálního – BI.  
Parc.č. 1143/53, část 1143/100 v k.ú. Tylovice 
Viz kopie žádosti dle přílohy.  
 
Projednání ve stavební komisi       
Záměr byl projednáván dne 5. 4. 2017.  
 
Usnesení stavební komise ze dne 5.4.2017: Komise souhlasí s projednáním žádosti Ing. A.S.  v další 
změně územního plánu  
 
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 %.  
Je zřejmé,  že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat 
plochy nové. Možností je vypuštění navržených zastavitelných ploch  a návrh nových urbanisticky 
vhodných ploch.    
Žadatel navrhuje zrušení části jiné zastavitelné plochy pro bydlení ve stejné lokalitě, kde dokládá 
souhlas majitele tohoto pozemku,  a výměnou za to zřízení nové návrhové plochy o stejné výměře. 



Připojení na inženýrské sítě technického vybavení je zajištěno napojením na stávající řády inženýrských 
sítí.   
 
Navržený pozemek pro stavbu jednoho rodinného domu navazuje plynule na zastavěné území. 
Z urbanistického hlediska nevybíhá do volné krajiny. Pořizovatel proto doporučuje prověřit tuto možnost 
ve změně územního plánu  v rámci zprávy o uplatňování ÚP v období 2018/2019.           
 
Požadavek č. 2 
Žadatel: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 7.12.2016 
 
Předmět žádosti: Změna Plochy bydlení individuálního - BI na Plochu občanské vybavenosti 
specifických forem - OX  
Parc.č.1565/1, 1580/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm   
Viz kopie žádosti dle přílohy.    
 
Projednání ve stavební komisi:  
Záměr byl projednán ve stavební komisi dne 5.4.2017 a 3.5.2017.  
 
Usnesení stavební komise ze dne 3.5.2017: Žádost je z dlouhodobého hlediska nekoncepční, osázení 
stromy je možné i dle platného územního plánu. Komise nesouhlasí s předloženou změnou územního 
plánu.  
 
Stanovisko pořizovatele  
Jedná se o zásah do urbanistické koncepce města, kdy vytvoření výběžku plochy občanské vybavenosti 
specifických forem (OX) do plochy pro bydlení individuální (BI) nemusí být z hlediska urbanistického 
přínosem. Změnu nyní nedoporučujeme. 
 
Požadavek č. 3 
Žadatel:  RSDr. V.M.  Ostrava.-Radvanice, zastoupen JUDr. Bražinou , žádost ze dne 20.2.2017(datum 
doručení na OV a ÚP)   
Parc.č.1871/3, 1871/7, 1858/12, 1869/3  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
Viz kopie žádosti dle přílohy. 
 
Předmět žádosti: Změna z Plochy krajinné zeleně - K na Plochu rodinné rekreace – RI.  
 
Žádost o revizi usnesení ZM č. 21/VII ze dne 15.9.2015.  
 
Projednání ve stavební komisi:  
Záměr byl projednán ve stavební komisi dne 5.4.2017 a 3.5.2017.  
 
Usnesení stavební komise ze dne 3.5.2017: Z předložených materiálů je zřejmé, že na pozemcích 
1871/3, 1858/12 neexistuje platné rozhodnutí stavebního úřadu opravňující k umístění současných 
staveb. Komise nesouhlasí s předloženou změnou územního plánu.   
 
Stanovisko pořizovatele:    
Jedná se o změnu plochy na rodinnou rekreaci, kdy zde žadatel umisťuje stavbu individuální rekreace 
a doprovodný objekt pro lesní výrobu. Žadatel již  v minulosti podal žádost o změnu územního plánu se 
záměrem stavby rodinného domu na stejných pozemcích. Tento předchozí požadavek na stavbu pro 
bydlení byl projednáván zastupitelstvem města 15.9.2015, kdy byla žádost o změnu územního plánu 
zastupitelstvem usnesením č.21/VII zamítnuta.  
 
V průběhu let cca 2015-2017 umístil vlastník na pozemcích parc.č. 1871/3, 1871/7, 1858/12 dvě 
nepovolené stavby nadzemní stavby. Původní stavba též nepovolené buňky byla zvětšena a opláštěna 
dřevem - nyní je prezentována jako stavba pro lesní hospodářství. Dále zde byla bez povolení 
postavena stavba dvou opláštěných buněk – ze kterých by měla vzniknout stavba pro individuální 
rekreaci. Kromě toho zde byly provedeny bez povolení terénní úpravy a komunikace. Stavební úřad zde 
vede řízení o odstranění stavby, toto řízení je přerušeno. Stavební úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o dodatečném povolení a toto bylo potvrzeno Krajským úřadem Zlínského kraje.      
    



Úkolem územního plánování dle § 19 stavebního zákona je mj. prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, s ohledem na veřejné zdraví, životní 
prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využití. Dále stanovovat podmínky pro 
provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území.  Požadovaná změna územního plánu není ve veřejném zájmu, další 
rozšiřování rekreační i obytné zástavby by bylo nekoncepční a urbanisticky nevhodné. V dané lokalitě 
pod Černou horou není uvažováno s dalšími plochami pro výstavbu, kromě těch ploch které byly 
projednány a schváleny v platném územním plánu.   Jedná se o okrajovou lokalitu města, kde nejsou 
vybudovány inženýrské sítě a s dalším stavebním rozvojem město neuvažuje. Rozvoj města byl 
územním plánem navržen v zastavěné území a v zastavitelných plochách.  
 
Pořizovatel změnu územního plánu z uvedených důvodů nedoporučuje.   
 
Požadavek č. 4 
Žadatel:   spolek Varta, z.s. , zastoupena Ing. Tomášem Kohoutem Rožnov pod Radhoštěm , žádost ze 
dne 24.4.2017 
 
Předmět žádosti:   změna územního plánu v k.ú. Tylovice  lokalitě Tylovice –  bývalý školní statek 
Požadavek na změnu stávajícího způsobu využití ze současného VP (výroba průmyslová) na VD výroba 
drobná.  Požadované zvláštní podmínky: bez činností vyžadující nákladní dopravu vozidly nad 3,5 t 
 
Lokalita – průmyslová zóna Tylovice 
Viz kopie žádosti dle přílohy. 
 
Projednání ve stavební komisi:  
Záměr byl projednán ve stavební komisi dne 3.5.2017. 
 
Usnesení stavební komise ze dne 3.5.2017: Vzhledem k současnému využití areálu změnu ÚP 
nedoporučujeme.  
 
Stanovisko pořizovatele:    
V rámci urbanistické koncepce byla průmyslová zóna v Tylovicích navržena v územní plánu města již 
od roku 2002. Změna funkčního využití v této ploše nebyla vlastníky pozemků požadována ani při 
projednávání předchozích změn územního plánu. Dle výpisu ze spolkového rejstříku je účelem spolku 
Varta „sledování a přispívání k ochraně životního prostředí v okolí výrobního areálu v Rožnově pod 
Radhoštěm-Tylovicích a sledování a přispívání k ochraně přírodního prostředí v lokalitě bývalých 
Tylovických pastvin“.     
Změna účelu využití by se bezprostředně dotýkala jak stávajících firem, tak vlastníků volných pozemků 
kteří je zakoupili za účelem podnikání právě z důvodu, že se nachází v Ploše průmyslové výroby a 
skladů -VP.  
Vzhledem k tomu že žadatel o změnu územního plánu není vlastníkem pozemků v ploše výrobního 
areálu Tylovice a že účelem spolku Varta je sledování v okolí průmyslového areálu, není zde naplněna 
aktivní legitimace žadatele.   Navrženou změnu územního plánu nedoporučujeme. 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - P2 Kopie žádostí o změnu ÚP 
 P3 - Mapové přílohy 

 
 
Diskuse: 

➢ PhDr. Kopecký – zdrží se při hlasování u požadavku č. 4 z důvodu střetu zájmů. 
Dodává, že průmyslová zóna zde vznikla před 15. lety, byly celkově  jiné vize řešení lokality 
včetně dopravy. 

➢ Ing. Holiš – k žádosti č. 2 – jde o lokalitu určenou pro individuální bydlení, kde se do 
budoucna budou řešit inženýrské sítě, pokud nyní VMP vyhovíme, lokalitu nám rozčlení. 

➢ Bc. Blinková – bylo by vhodné mít zpětnou vazbu od těch, kdo v lokalitě č. 4 
podnikají. 

➢ Ing. Kučera Jaroslav – táže se  



1) co znamená pojem „občanská vybavenost specifických forem – OX“  
2) viz. lokalita č. 3 – z urbanistického pohledu by nebyl proti povolení. Objekt se nachází 

mezi stavbami u cesty, je tam studna a elektrika, jde o rekreační bydlení – proč to nepovolit? 
➢ Ing. Vojkůvková – viz. 1) jde např. o stavbu zvoničky či komunikace pro rozvoj VMP. 

Viz. 2) problém je, že stavba je postavená na černo. Postavit si stavbu a až po-té žádat o 
stavební povolení je špatně.  

➢ Bc. Blinková – souhlasí, stavba byla postavena na černo, v minulosti tuto situaci 
zastupitelé už řešili a zamítli, nyní to pan M. zkouší s novými zastupiteli. 

➢ Mgr. Kosová – viz. lokalita č. 4, RM se záležitostí zabývala a řešili celkovou koncepci 
lokality, využití městských pozemků,  její zklidnění a úpravu komunikací. 

➢ Ing. Kohout – zástupce sdružení VARTA -  v současnosti dle ÚP jde o průmyslovou 
zónu bez ohledu na místní obyvatele a obytné domy. Nemají nic proti tomu, aby v lokalitě byly 
malé výrobní areály, které ovlivňují okolí pouze malou měrou, tak, aby zde byly vhodné 
podmínky i pro místní obyvatele. 

➢ p. Adensam – podporuje Ing. Kohouta, v zóně může být za nynějšího stavu prakticky 
cokoli, chtějí jen, aby zóna byla nějak regulovaná a  jakýmsi kompromisem mezi obyvateli a 
firmami. 

➢ RNDr. Mikušek – viz. lokalita č. 3 – v ÚP je více disponibilních ploch pro individuální 
výstavbu, než nám ukládá zákon. Pokud nyní ustoupíme a povolíme, bude to nespravedlivé 
pro všechny, kterým jsme výstavbu zamítli. 

➢ p. Koryčanský – zpochybňuje objektivnost rozhodování, zvlášť když nedaleko jsou 
stavby Posadu, které jsou ve volné krajině. 

➢ Ing. Vojkůvková – namítá, že žádost o výstavbu (Posad) v lokalitě schvalovali 
v minulosti zastupitelé. 

➢ Ing. Holiš – viz. žádost č. 4 – jde také o to, že firmy, které v lokalitě působí jsou 
fungující, zaměstnávají obyvatele, musíme k tomu mít citlivý přístup, např. v úpravě režimu 
provozní doby. Co se úpravy komunikací týče tato je nutná. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17/XIX  
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 Ing. A.S. , dle důvodové zprávy a její přílohy.   
 
Hlasování o usnesení č. 17/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 18/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje pořízení změny územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele Valašského muzea v 
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.   
 
Hlasování o usnesení č. 18/XIX: 

Pro:           11               Proti:                    1 Zdržel se:            5 Nehlasoval:          1 

       
   Usnesení přijato 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje pořízení změny územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 3 žadatele RSDr. V.M. , dle důvodové 



zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č.21/VII ze dne 15. 9. 
2015. 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje pořízení změny územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 4 žadatele Varta, z.s., dle důvodové 
zprávy a její přílohy.    
 
Hlasování o usnesení č. 20/XIX: 

Pro:           14               Proti:                    0 Zdržel se:            4 Nehlasoval:          1 

 Usnesení přijato 
 
18:20 pan Petr Jelínek – odchod 

 
 
11.1   Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole 
Předkladatel: RNDr. Lukáš 
Pohledávky z titulu pronájmů městských bytů, které nebyly po dobu deseti let vymoženy, jsou 
prakticky nedobytné, navíc administrativa a provozní náklady spojené s jejich marným vymáháním 
jsou pro město a MěÚ zatěžující. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - zápis o provedené kontrole „Kontrola vnitřního kontrolního systému MěÚ“. 

 
 
Diskuse: 

➢ Ing. Holiš – táže se na názor ing. Hrnčárka – zda odepisovat? 
➢ Ing. Hrnčárek – něco se vymohlo, něco nikoli. Je problém, že nemáme byty, kde by 

bylo možné postoupení pohledávky. Také veřejná dražba je pro nás  nemožná.  Po 10 letech 
vymáhání akorát narůstají  úroky a celé nám to zatěžuje systém. Nyní je navržená 
pragmatická varianta a o každé pohledávce se bude hlasovat zvlášť.  

➢ Ing. Holiš – dodává, že zhotovení vnitřní kontrolní směrnice města je v plánu stejně, 
jako aktualizace dalších směrnic. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/XIX  
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 
 
Hlasování o usnesení č. 21/XIX: 

Pro:          15                Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           3 

       
   Usnesení přijato. 
 



12.1  Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm“ 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Marcin 

Rada města svým usnesením č. 721/46 rozhodla o vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle 
zákona 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, na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm“. Uvedená soutěž byla téhož dne vyhlášena s termínem doručení soutěžních návrhů dne 25. 10. 2016. 
Následně dne 3. 11. 2016 zasedala porota k hodnocení soutěžních návrhů a dne 16. 11. 2016 Rada města svým 
usnesením č. 899/58 rozhodla o výběru nejvhodnějšího návrhu, kterým je návrh s pořadovým číslem 11, Ing. arch. 
Radim Horák, Kamenná čtvrť 570/6A, 639 00 Brno, Ing. arch. Milan Joja, Horníkova 4, 628 00 Brno, Bc. Martina 
Fojtíková, Jablůnka 604, 756 23, Anna Bařinová, Hlavní 130, Dolní Dunajovice 691 85 a Ing. arch. Karel Kubza, 
Lázničky 79, 751 25.  
Následně dne 2. prosince 2017 Rada města svým usnesením č. 921/59 uložila architektovi města a vedoucímu 
odboru rozvoje vést jednací řízení bez uveřejnění s vítězným uchazečem architektonické soutěže na projekční 
práce uvedeného projektu. Jednací řízení bez uveřejnění bylo zadáno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na 
služby rovněž v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná 
zakázka zadána vybranému účastníkovi. Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh 
nicméně nesmí být vlastní realizace návrhu.  
V rámci předloženého návrhu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh předložil výše uvedený vybraný 
uchazeč předpokládanou hodnotu na zpracování projektové dokumentace v uvedených výších (bez DPH): 
 

• dopracování návrhu – zapracování připomínek k návrhu  120.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby  396.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro stavební řízení   550.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro provedení stavby (a výkaz výměr) 646.000 Kč 

• vypracování dokumentace interiéru stavby    360.000 Kč 

• autorský dozor       300.000 Kč 

• spolupráce pro dokončení stavby a uvedení stavby do užívání    80.000 Kč 
 

CELKEM (bez DPH)                2.452.000 Kč 
 
Při vedení jednacího řízení bez uveřejnění byly hodnoty pro zpracování projektové dokumentace dojednány na 
konečné částky (bez DPH): 
 

• dopracování návrhu – zapracování připomínek k návrhu  153.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby  446.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro stavební řízení   638.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro provedení stavby (a výkaz výměr)        
včetně výkazu výměr a dokumentace interiéru stavby             1.093.000 Kč 

• autorský dozor (hodinová sazba)            490 Kč 
 

CELKEM (bez DPH)                2.330.000 Kč 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 1182/75 ze dne 12. května 2017 výsledek jednacího řízení bez uveřejnění 
a uzavření smlouvy o dílo č. 117/2017/ORM s výše uvedeným uchazečem, která byla podepsána dne 2. června 
2017.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o dílo č. 117/2017/ORM 

 
 
Diskuse: 



➢ p. Vychodil  – součástí projektu přístavba knihovny je také rekonstrukce stávající 
budovy. Dokumentace však tyto akce neodlišuje. 

➢ Ing. Holiš – částka 30 mil. Kč zahrnuje oba objekty. 
➢ Ing. Marcin – pracujeme s žádostí o dotaci na rekonstrukci budovy, zhotovitel je 

informován, vše je řešeno ve smlouvě. 
➢ p. Koryčanský – táže se, zda částka zahrnuje i DPH? 
➢ Ing. Holiš – částka je včetně DPH, zahrnuje také vybavení včetně venkovních úprav. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 22/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě 
projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její 
přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 22/XIX: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

Bc. Blinková 18:40 hod. odchod 
 

12.2  Informace Informace o přípravě projektu  „Kulturní centrum v Rožnově pod 
Radhoštěm“ 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Marcin 

Rada města svým usnesením č. 720/46 rozhodla o vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle 
zákona 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 na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“. 
Uvedená soutěž byla vyhlášena dne 9. 8. 2016 s termínem doručení soutěžních návrhů do prvního kola dne 14. 
10. 2016. Následně ve dnech 25. – 26. 10. 2016 zasedala porota k hodnocení soutěžních návrhů a výběr návrhů 
do druhého kola soutěže s termínem odevzdání návrhů do 9. 12. 2016.  Následně dne 15. 12. 2016 zasedala 
porota k hodnocení soutěžních návrhů a dne 20. 12. 2016 Rada města svým usnesením č. 957/62 rozhodla o 
výběru nejvhodnějšího návrhu, kterým je návrh s pořadovým číslem 7 (resp. č. 4 z II. kola soutěže) Archteam 
projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 27755690, zastoupená Doc. Ing. 
arch. Milanem Rakem, Ph.D., Mochovská 174/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9.  
Jednací řízení bez uveřejnění bylo zadáváno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, 
jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána 
vybranému účastníkovi. Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní 
realizace návrhu.  
V rámci předloženého návrhu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh předložil výše uvedený vybraný 
uchazeč předpokládanou hodnotu na zpracování projektové dokumentace v uvedených výších (bez DPH): 
 

• dopracování návrhu – zapracování připomínek k návrhu     740.000 Kč 
(2 x veřejná prezentace návrhu) 

• vypracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby             2.470.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro stavební řízení   3.730.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro provedení stavby (a výkaz výměr) 3.940.000 Kč 

• vypracování dokumentace interiéru stavby       740.000 Kč 

• autorský dozor          800.000 Kč 

• spolupráce pro dokončení stavby a uvedení stavby do užívání       50.000 Kč 
 

CELKEM (bez DPH)                 12.470.000 Kč 
 



Při vedení jednacího řízení bez uveřejnění byly hodnoty pro zpracování projektové dokumentace dojednány na 
konečné částky (bez DPH): 

• vypracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby  2.650.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro stavební řízení   3.400.000 Kč 

• vypracování dokumentace pro provedení stavby (a výkaz výměr)        4.650.000 Kč 
včetně výkazu výměr a dokumentace interiéru stavby           4.650.000 Kč 

• autorský dozor (hodinová sazba)               700 Kč 
 

CELKEM (bez DPH)                 10.700.000 Kč 
Rada města schválila svým usnesením č. 1196/76 ze dne 16. května 2017 výsledek jednacího řízení bez uveřejnění 
a uzavření smlouvy o dílo č. 144/2017/ORM s výše uvedeným uchazečem, která byla podepsána dne 23. května 
2017. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o dílo č. 144/2017/ORM 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XIX  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě 
projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a její 
přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XIX: 

Pro:           14                Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           4 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

13.1. Informace, různé: 
 
Diskuse: 

➢ Ing. Holiš  – v rámci oslav 750 výročí města byla také zhotovena znělka města, která 
vychází z původní lidové písně Rožnove, Rožnove. Je zastupitelům přehrána. 

➢ Ing. Matějka – viz. bod č. 8.1. – vybudování chodníku na hřbitov – děkuje za tuto 
investici, která je velmi potřebná. 

➢ Ing. Holiš – informuje o výměně  radiodetektorů za videodetektory na světelných 
přechodech  na 1/35. Dále zve zastupitele na veřejné projednávání studie „náměstí 1. máje“ 
které proběhne 21.6., dále na veřejné projednávání vodovodu Horní Paseky dne 27.6. a na 
28.6. proběhnou veřejné interpelace. 
 
 
 

14.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 18:50  hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     20. 6.  2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 



 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
 
 
Jaromír Koryčanský   …………………………………………………….. 
 
 
MVDr. Jana Malcová   …………………………………………………….. 
                                                                                                        
                                      

 
 


