
Z Á P I S 

z XVIII.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 18. dubna 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 
5.3 Informace o žádosti společnosti SYNOT REAL ESTATE k. s. ze dne 5. 4. 2017 
                                                                                                                                  - Ing. Radim Holiš 
 

6. ODBOR FINANČNÍ  
6.1 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na 

území města Rožnov pod Radhoštěm – OVZ č. 1/2017 
6.2 Projednání a schválení rozpočtových opatření  
6.3 Projednání a schválení smlouvy pro poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost 

autobusové linky Dolní Paseky 
6.4 Obecná informace o spotřebách energií v budovách města  
 
                                                                                              - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
 

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

v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském 

pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
7.3 Projednání a schválení kupních smluv a směnné smlouvy k odkoupení pozemků v k.ú. Tylovice 

do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce „Chodník Rožnov p.R.-
Tylovice“ 

7.4 Projednání výzvy k uplatnění předkupního práva ke koupi budovy č.p. 1908 v k.ú. Tylovice od 
slečny K.L., zastoupené zákonným zástupcem paní R.B., obě bytem Lichnov ve prospěch 
města Rožnov pod Radhoštěm jako předkupníka 
                                                                              - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ    
8.1 Projednání a schválení Individuálních dotací 
8.2 Projednání a schválení programové podpory II. část 
 
                                                                                          - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 

                                                                                                 
9. ODBOR ROZVOJE   

 
 
 



  
10. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY  

10.1 Informace o spolupráci s partnerskými městy                  
                                                                                              - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross 
 
10.2 Projednání a schválení OZV o nočním klidu             
                                                                                         - Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Tomáš Gross 

 

11. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP  
11.1 Informace o územní studii Písečný v Rožnově pod Radhoštěm 
                                                                                   - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
 

12. OSTATNÍ PODÁNÍ  
12.1 Volba člena kontrolního výboru 
                                                                                                                 -  Libor Zavadil, předseda KV 
 
12.2 Pověření k výkonu funkce oddávajícího při svatebních obřadech 
12.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2009 
                                                                                                         -  Ing. Radim Holiš 
 

13. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
13.1 Informace o přípravě koncepce rozvoje bydlení 
                                                                                                  -  Ing. Jan Kučera, MSc. 
13.2     Informace o činnosti městského zahradníka    
                                                                                                  -  Mgr. Kristýna Kosová 
 
13.3  Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“  
13.4   Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“. 
                                                                                                         -  Ing. Radim Holiš 

 

 

1. ZAHÁJENÍ   
XVIII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14: 10  hodin. 
Přítomno:    19   zastupitelů,  
Omluveni:   Bc. Markéta Blinková, Petr Jelínek 
 
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:    
  

➢ Ing. Lenku Střálkovou      -  souhlasí 
➢ Aloise Vychodila     -  souhlasí 



 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

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

➢ Libora Zavadila  – souhlasí 
 
jako členy: 

➢ Mgr. Martina Drápala  – souhlasí 
➢ Mgr. Miroslav Kokinopulose – 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/XVIII: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XVIII: 

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 únorového zasedání zastupitelstva sešla na 

pěti jednáních v termínech: 21.2., 10. 3., 24. 3, 27. 3 a  7. 4 Celkem projednala 93  

bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na internetových 

stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011, nebo na 

sdíleném disku (Google). 

 
 
 
 
 



 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  informovala, že od minulého zasedání zastupitelstva se nekonalo žádné 
soudní jednání v soudních sporech mezi městem a společností IMMOBILIEN PIRKER 
REALITY (IPR). Právní zástupce města, Mgr. Mumulos, podal odvolání proti rozsudku 
okresního soudu ve věci o určení vlastnictví budov základní školy na Záhumení a mateřské 
školy na Koryčanských Pasekách a zpracoval návrh nájemní smlouvy na užívání budov 
základní a mateřské školy s tím, že nájemní smlouva by se uzavírala na dobu do skončení 
všech soudních řízení ve věci o určení vlastnictví k budovám ZŠ a MŠ, tj. vč. řízení u 
Nejvyššího soudu a příp. i u Ústavního soudu. Nájemní smlouvu by bylo možné ukončit 
výpovědí ve dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby nájem skončil ke konci školního roku. 
Výše nájemného by činila 730.000 Kč za obě budovy a jeden kalendářní rok. Nájemné by bylo 
zčásti placeno do notářské úschovy a z části přímo pronajímateli; do notářské úschovy by byla 
placena část nájemného ve výši 531.000 Kč a pronajímateli na jeho účet by bylo placeno 
199.000 Kč. Účelem nájmu by bylo provozování mateřské školy, poskytování základního 
vzdělávání v základní škole, pořádání mimoškolních aktivit. Společnost IPR se dosud k návrhu 
smlouvy nevyjádřila. 
 
 

5.3  Informace společnosti SYNOT REAL ESTATE k.s. doručené dne 7. 4. 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš 
Dne 7. 4. 2017 obdržel  starosta města dopis společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., se sídlem 
Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26221276, datovaný ke dni 5. 4. 2017, ve kterém 
zástupce společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. žádá o možnost prezentovat na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města zamýšlené budoucí využití objektu Společenského domu (viz příloha č. 1 důvodové 
zprávy).  
 
Tento dopis věcně navazuje na dopis společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. 7. 2016 a ze 
dne 12. 9. 2016, které jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 důvodové zprávy. V těchto dopisech nabídla 
společnost SYNOT REAL ESTATE, k.s. městu možnost:  
1. koupě budovy Společenského domu za cenu ve výši 40 mil. Kč, nebo  
2. pronájmu aktuálně nevyužitých prostor určených k provozu restaurace, které je společnost ochotna 

zrekonstruovat vlastními náklady na další společenský sál či jinak využitelný prostor pro potřeby 
města či příspěvkové organizace města T klubu - kulturní agentury.  
 

Možnost koupě budovy Společenského domu za cenu ve výši 40 mil. Kč byla projednávána na 
zastupitelstvu města:  

• dne 13. 9. 2016, kdy byl uložen úkol připravit analýzu využitelnosti Společenského domu a  

• dne 20. 12. 2016, kdy byla zastupitelům předložena vypracovaná „Analýza využitelnosti 
Společenského domu č. p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm“ a bylo jednáno o možnosti koupě budovy 
Společenského domu. Na základě tohoto jednání bylo zastupitelstvem města přijato usnesení č. 
XVI/16, kterým zastupitelstvo města nabídku koupě Společenského domu za cenu ve výši 40 mil. Kč 
neschválilo. 
 

usnesení zastupitelstva města č. XVI/16: 
Zastupitelstvo města  bere na vědomí "Analýzu využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově 
pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a jejích příloh a NESCHVALUJE nákup Společenského domu 
dle nabídky společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. července 2016 za kupní cenu ve výši 
40 mil. Kč. 
 
Možnost pronájmu prostor Společenského domu byla projednávána na radě města dne 13. 2. 2017. 
Protože v rámci dvou osobních jednání starosty města a pana Miroslava Valenty, zástupce společnosti 
SYNOT REAL ESTATE, k.s., byla zmíněna také možnost umístění kasina v prostorách Společenského 
domu, zabývala se rada města na jednání dne 13. 2. 2017 i touto variantou využití Společenského 
domu. Po projednání přijala rada města následující usnesení:  
 
 
usnesení rady města č. 1009/66:  



Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala nabídku společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. s., se 
sídlem Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26221276 týkající se variantních řešení využití 
Společenského domu čp. 487 v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.  
Rada města Rožnov pod Radhoštěm 
a) má zájem dále jednat se společností SYNOT REAL ESTATE, k. s. o možnosti nadále využívat 

prostory sálu Společenského domu a prodloužit stávající smlouvu o nájmu sálu mezi SYNOT REAL 
ESTATE, k. s. jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací města T klubu – kulturní agentury, 
příspěvková organizace jako nájemcem,   

b) nemá zájem, aby město provozovalo restauraci ve Společenském domě, ale může spolupracovat při 
hledání případného nájemce, 

c) deklaruje, že nesouhlasí s umístěním herny nebo kasina v prostorách Společenského domu. 
 
Vzhledem k návaznosti na předchozí jednání zastupitelstva o využití Společenského domu, 
zařazujeme prezentaci společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. s. na program jednání zastupitelstva 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- dopis společnosti SYNOT REAL ESTATE k.s.  ze dne 5. 4. 2017 
P2 - dopis společnosti SYNOT REAL ESTATE k.s.  ze dne 12. 9. 2016  
P3 - dopis  společnosti SYNOT REAL ESTATE k.s.  ze dne 21. 7. 2016 
 
 

Diskuse: 
➢ Ivo Valenta (společnost SYNOT REAL ESTATE, k. s.) – informoval zastupitele o 

historii koupě a rekonstrukce Společenského domu. V současné době je budova již zastaralá 
a je zapotřebí ji renovovat. Restaurace přestala být výdělečná, byla zrušena možnost 
parkování u Společenského domu, což je v dnešní době pro restaurační zařízení likvidační. 
Po -té co Valašské Muzeum vybudovalo velké parkoviště a změnilo vstup do muzea, 
neprochází již parkem tolik turistů.   Proto nabídl městu  předností právo  na odkup budovy. 
Město se k nabídce postavilo negativně. Nyní v rámci prezentuje záměr společnosti o 
zrekonstruování budovy a dalších možnostech jejího využití, tak, aby budova mohla nadále 
sloužit i občanům města. Došlo by k celkové rekonstrukci kulturního sálu spolu se zázemím 
pro účinkující. Bylo by upraveno vstupní atrium včetně kompletní rekonstrukce WC. Také by 
došlo k vybudování prosklené galerie v prostorách terasy. Prostory stávající restaurace by 
byly zrekonstruovány v kasino. V rámci prezentace (tato je přílohou č. 1 zápisu)  p. Valenta 
upozorňuje na nový zákon o hazardních hrách, který do značné míry řeší negativní jevy 
spojené s provozem loterií – např. formou povinné registrace hráčů, vyloučením 
„problémových osob“ ze hry, stanovením herních limitů, sebeomezujícími opatřeními apod. 
Seznámil zastupitele  také s podmínkami pro provoz kasina. Těmito opatřeními jsou 
minimalizovány negativní dopady související s provozem loterií. 

➢ Ing. Holiš – dodává, že město má zájem na tom, aby Společenský dům fungoval, 
vzhledem k jeho koloritu, historii  i umístění v centru města. 

➢ Mgr. Kosová – žádost společnosti SYNOT projednávala na svém zasedání RM a 
nepovažuje za vhodné umístění kasina v této budově a lokalitě. V rámci bodu č. 6.1. bude 
projednávána OZV o regulaci provozování hazardních her. Lokalita, ve které se Společenský 
dům nachází není vhodná pro provozování hazardních her z několika důvodů. Nachází se 
v blízkosti ZUŠ a veřejné budovy Městského úřadu, což je hranice 100 m ochranného 
pásma. Táže se na množství hracích přístrojů, které by zde byly umístěny. Upozorňuje na to, 
že nesmí být nikde umístěny reklamy, pouze na vstupních dveřích. Horní salonek má 
v nájmu oddíl stolního fotbalu – jak tu bude v budoucnu s nimi? 

➢ p. Valenta – oddíl stolního fotbalu zůstane nadále v nájmu. Reklamy vidět nebudou. 
Co se hranice ochranného pásma týče, obce se mohou rozhodnout. 

➢ p. Vychodil – budova Společenského domu je koloritem města. Společnost SYNOT 
budovu opraví a ta nadále bude sloužit lidem. Co se kasina týče jde o omezený a uzavřený 
prostor, kdy jde  úhel pohledu, jak záležitost posuzujeme. Z Nadace pro děti, kulturu a sport 
v minulosti čerpaly nemalé finanční prostředky mnohé neziskové spolky a organizace ve 



městě. Společnost se také podílela na investicích do vybudování altánu i Jurkovičovy 
rozhledny.  

➢ Ing. Matějka- domnívá se, že by bylo možné jiné variantní řešení využití prostor 
restaurace – např. vybudování restaurace přizpůsobené pro rodiny s dětmi. 

➢ P. Valenta – společnost SYNOT vždy podporovala a nadále podporuje děti, sport, 
kulturu a nepotřebuje si vylepšovat image. Důležitým faktorem je  ekonomika. Pokud do 
budovy investujeme, potřebujeme, aby si na provoz vydělala. Společenský dům je poměrně 
náročný na údržbu a spotřebu energie. Kasino nám vydělá na to, aby město mohlo mít 
v pronájmu sál za 1 Kč. V současné době je Společenský dům prodělečný. Městu byly 
nabídnuty 3 varianty řešení – odkup budovy, možnost provozu restaurace či  pronájem 
aktuálně nevyužitých prostor restaurace, s tím, že budou společností zrekonstruovány na 
další sál.  

➢ Ing. Holiš – čte usnesení RM:  
1) má zájem dále jednat se společností SYNOT REAL ESTATE, k. s. o možnosti nadále využívat 
prostory sálu Společenského domu a prodloužit stávající smlouvu o nájmu sálu mezi SYNOT REAL 
ESTATE, k. s. jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací města T klubu – kulturní agentury, 
příspěvková organizace jako nájemcem,   
2) nemá zájem, aby město provozovalo restauraci ve Společenském domě, ale může spolupracovat při 
hledání případného nájemce, 
3) deklaruje, že nesouhlasí s umístěním herny nebo kasina v prostorách Společenského domu 

➢ Mgr. Drápal – Společenský dům je pro Rožnov jednou z dominantních budov, 
nechceme, aby zchátrala, ale to neznamená, že by tam mělo být právě kasino. Viz. 
prezentace – provozovatel nesmí poskytovat účastníkovi hazardní hry výhodu v podobě 
potravin, nápojů, tabákových výrobku či jiných povzbuzujících látek – co to znamená? Bude  
tam bude bar, kde  hráči mohou požívat alkoholické nápoje? 

➢ p. Valenta – nesmíme podbízivým způsobem lákat hráče do hry – např. tím, že mu 
poskytneme občerstvení zdarma. Bar tam bude. 

➢ Ing. Jaroslav Kučera – budova by měla mít nadále své využití. S návrhem 
rekonstrukce by souhlasil, ale přestože je  kasino záležitostí doplňující, nikoli dominantní, 
nesouhlasí, aby zde bylo umístěno.  

➢ p. Valenta – hovoříte o našem majetku, a jak už bylo řečeno pro společnost je 
důležitá ekonomická stránka. Spolák s kulturním sálem a veškerým zázemím by zůstal 
otevřený pro veřejnost, stejně jako venkovní zahrádka.  

➢ Ing. Holiš – chceme, aby se návštěvnost v této lokalitě obnovila. Hledáme řešení 
výstavby dalších parkovacích míst ve městě tak, aby návštěvníci museli projít kolem 
Spoláku. Chceme  řešit další možnosti, jak tam lidi dostat. 

➢ p. Koryčanský – ctí soukromé vlastnictví, p. Valenta je podnikatel a hledá variantní 
řešení pro využití budovy. Chápe, že pokud do budovy bude  investovat, musí na ní také 
vydělávat.  Přesto má problém s umístěním kasina v této lokalitě.  

➢ Mgr. Kopecký – váží si, že pan Valenta hledá řešení a seznamuje město se svým 
podnikatelským záměrem. S vybudováním kasina v jiné lokalitě města by neměl problém, ale 
v budově Společenského domu s tím nesouhlasí.  

➢ Ing. Holiš – město nepřistoupilo na možnost odkupu budovy, cena 40 mil. Kč je 
vysoká, navíc má město již jiný záměr s výstavbou nového kulturního centra. Sama budova 
je i díky své poloze  pro město významná. Navrhuje hledat jiné varianty využití budovy. Jak 
již bylo řečeno, město se bude snažit přispět k oživení zóny.  

➢ p. Valenta – doposud město podnikání ve Společenském domě spíše blokovalo – 
odliv turistů díky vstupu do  VMP, zavedení pěší zóny, nyní blokace OZV. V současné době 
jde o mrtvou zónu pro podnikání.  

➢ Ing. Jan Kučera -  váží si korektního jednání p. Valenty, rád by zachoval příznivou 
spolupráci. Názory jsou různé, Společenský dům je důležitou budovou pro město, ale kasino 
zde nepatří. V OZV jsou nastavena jasná pravidla, která musí všichni respektovat. Jde o 
transparentnost vůči všem. Úkolem města není omezovat hazard, to je záležitost státu. 
Město ale může hazard regulovat. 

➢ p. Valenta – vše  je  na vstřícnosti měst a obcí.  



➢ RNDr. Mikušek – ze strany společnosti přišly 3 nabídky, pokud bychom využili i 
zrekonstruované restaurace jako druhého sálu, mohli bychom mít plnohodnotné kulturní 
centrum za mnohem nižší náklady. 

➢  Ing. Holiš – máme zájem stavět nové kulturní centrum, jeho příprava už nás stála 
dost práce, úsilí a také financí.  V prosinci 2016 jsme předložili zastupitelům zpracovanou 
analýzu, týkající se možnosti využití Společenského domu. Z této vyplynulo, že nemáme 
zájem o další sál. 

➢ p. Koryčanský – nenuťme tedy p. Valentu rekonstruovat sál, když budeme stavět 
kulturní centrum. Pokud kasino ano – táže se, jaký výnos by z této činnosti mělo město? 

➢ p. Valenta – informuje o novém zákoně, kdy od 1. 1. 2018 lze provozovat hernu, 
nebo kasino. Herna má max. 15 strojů s provozní dobou od 10:00 – do 03:00 hod. Kasino 
má 30 strojů s provozní dobou nonstop.  Díky novému zákonu budou mnozí z malých 
provozovatelů heren krachovat. Z hrubé tržby je pro stát a města strženo 35% (z této částky 
– bráno jako 100% má 35% stát a města 65%). Největším partnerem pro loterijní podnikatele 
je stát a obce.  
 

6.1   Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o regulaci 
provozování hazardních her 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o regulaci 
provozování hazardních her na území města R. p. R.  
Město R. p. R vydalo v roce 2005 vyhlášku č. 5/2005, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Tato vyhláška města je platná dodnes. V době 
schvalování této vyhlášky však na trhu hazardních her byl využíván mechanický výherní přístroj, který 
pracoval v režimu off-line a měl omezené hráčské i evidenční možnosti. Technologickým vývojem došlo 
k úpravě těchto zařízení na tzn. ,,jiné technické zařízení,, které již pracovalo na jiném technologickém 
principu. Jedná se o přístroj, který je digitální a musí být ze zákona on-line připojen na speciální server 
Ministerstva financí ČR.  Legislativa, která umožnila tento přístroj v ČR využívat, však opomněla 
skutečnost, že, jejich povolování je zcela mimo rozhodovací pravomocí měst a obcí. Tato situace vedla 
až k soudnímu sporu, který konstatoval, že obec, ač v zákoně nemá pravomoci povolovat tyto speciální 
přístroje, může tyto na svém území regulovat. V praxi to tedy znamená, že v zóně, v které vyhláška č. 
5/2005 hazard zakazuje, MFČR povolilo několik takových přístrojů. 
 
V příloze tohoto materiálu reagujeme na zcela nový zákon o regulaci hazardu č. 186/2016 Sb., který 
tuto problematiku vyřešil tímto schvalovacím modelem: 
 

1) Podnikatel požádá MFČR o schválení přístrojů (různá herní zařízení) 
2) MFČR zkontroluje legálnost takového přístroje, jeho technologické nastavení apod., zkontroluje 

daňové povinnosti podnikatele a vydá o tom rozhodnutí. 
3) Podnikatel pak požádá město (Finanční odbor R. p. R.) o povolení herního prostoru.  
4) Město vydá ve správním řízení povolení, nebo ho zamítne. Pokud ho zamítne, musí mít oporu 

v jednoznačně stanovených pravidlech regulace, a tím je navrhovaná OZV. 
 
Mimo jiné, zavádí nový zákon tyto obecná pravidla, které jsou již aplikovatelná, nebo se připravují: 
 

• Umožnění provozování hazardních her subjektům z ostatních členských států EU a EHP.  

• Možnost provozování hazardních her na internetu.  

• Nový systém povolovacího řízení - část pravomocí přenášena na obce.  

• Zavedení tzv. sebeomezujících opatření (možnost sázejícího stanovit si maximální výši sázky 
a prohry za zvolené časové období a dále maximální možnou dobu účasti na hře).  

• Vznikne rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (vyloučeny např. osoby 
pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku v rámci insolvenčního řízení).  

• Striktní rozlišení kasina a herny z důvodu zamezení obcházení zákona za současného 
stanovení podmínek pro jednotlivé druhy herních prostorů.  

• Zvýšení daňových sazeb na 35 % u technických a 23 % u ostatních her.  

• Převedení dozorových pravomocí na nový dozorový orgán - Celní správu.  



• Rozšíření dozorových pravomocí - např.:  zabavení nelegálního automatu, vstup do provozovny 
i za použití síly, Opatření pro boj s nelegálními internetovými provozovateli - blokace 
internetových stránek či plateb.  

• Zavedení nového informačního systému provozování hazardních her sloužící k optimálnější 
kontrole dané oblasti - zajištění efektivní státní správy, dozoru nad plněním zákonných 
povinností, ochrana účastníků hazardní hry a veřejného zájmu, kontrola finančních a herních 
dat, předcházení podvodům a praní špinavých peněz a provádění dalších analýz.  

• Je striktně omezena reklama na danou hernu 
 
Souběžně dojde k podmínce, že schválená herna musí mít min 15 výherních přístrojů. Toto 
ustanovení dle našeho názoru povede k přirozené regulaci heren ve městě, protože takový 
počet přístrojů může nákladově ufinancovat pouze větší a ekonomicky silnější subjekt. Zmizí 
dle našeho názoru malé herny a restaurace, kde jsou výherní přístroje např. v počtu 2 kusů 
apod. 

 
 Oproti původní vyhlášce, která regulovala provozování hazardních her na ,,náměstí T.G. 
Masaryka a 100 m od vybraných budov, přidáváme nový prostor, kde nebude hazard umožněn, a to je 
ochranné pásmo VMP.  Definici ochranného pásma jsme převzali z územního plánu města. 
 
Regulaci hazardu v těchto lokalitách vidíme jako žádoucí za účelem podpory turistického ruchu v našem 
městě a nerušenou návštěvnost zejména rodin s dětmi na náměstí, parku a okolí VMP. Souběžně tím 
podporujeme zachování historického charakteru těchto míst. 
 
Záměrem regulace hazardu je minimalizace negativního vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana 
sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z 
účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách, předcházení záporným jevům spojeným s hraním 
loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku, 
ke zvýšení kriminality a dalších sociálně patologických jevů.  
 
Naopak 100 % regulace by nevedla k žádoucímu výsledkům. Zřejmě by docházelo ke vzniků černých 
heren, které s sebou nesou daleko více negativních jevů a je v nich více přístrojů než bylo v legálních 
provozovnách. Již dnes ve velkých městech fungují na principu klubového členství a bude legislativně 
složité a zdlouhavé tyto herny regulovat. Souběžně také podmínka min. 15 přístrojů povede 
k optimalizaci herních prostor do ,,profesionálních,, firem, které si nedovolí riskovat ztrátu licence a 
budou striktně dodržovat systémem nastavená pravidla, zejména kontrolu hráčů, kterým nebude 
umožněno hrát.  
 
Finanční efekt pro město R. p. R není také zanedbatelný a je na něj nastaven systém grantů, z kterých 
je financován neziskový sektor. Příjem z hazardu byl roce 2016 cca 17 mil Kč.  
 
Za velice pragmatické považujeme navrhované přechodné ustanovení vyhlášky, které dovoluje hernám, 
které byly povoleny MFČR v ,,zakázaném,, prostoru provozovat činnost do konce platnosti aktuálních 
povolení. Dle našeho názoru je to vstřícné gesto k podnikatelům, kteří tak budou mít možnost připravit 
se na ukončení tohoto podnikání, upravit stavební prostory pro jinou činnost, propustit zaměstnance a 
plynule tento proces plánovat, což jim umožní nalézt nové využití prostor. V opačném případě by muselo 
dojít k násilnému okamžitému ukončení provozování, což by mohlo vést k soudnímu sporům a 
exekucím na vyklizení. Město by však bylo v těchto sporech úspěšné. 
 
V níže uvedené Rekapitulaci MF ČR uvádíme i další hry, které spadají do regulace. Dovolujeme si 
upozornit, že za hazard je považováno také běžné sázení na výsledky sportovních utkání, dostihové 
sázky, běžná karetní hra, sportka, bingo, tomboly apod. což jsou hry společensky akceptovatelné. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1_- obecně závazná vyhláška č. 1/2017  
P2 -  prezentace ředitele Městské policie o rozsahu porušování zákona v souvislosti s 

provozem heren a non-stop restauračních provozoven na území města. 

 
 
 



Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – o novele vyhlášky jednal FV s výsledkem hlasování 2 členové pro, 2 

členové  proti, 4 členové se zdrželi.  Diskutovalo se o tom, zda hazard regulovat či nikoli, 
dále také o finančním dopadu na město. 

➢ Mgr. Kosová – upřesňuje, že příprava této OZV vzešla z informací ze školení 
pracovníků finančního odboru, následně z původní OZV, kde chybí vymezená lokalita 
ochranného pásma VMP. Nevzešla jako reakce na nabídku p. Valenty. 

➢ Ing. Houška- táže se, kdo stanovil ochranné pásmo VMP? 
➢ Mgr. Kosová – ochranné pásmo vychází z územního plánu a zasahuje také ul. 

Palackého, budovu MěÚ a budovu ZUŠ.  
➢ Ing. Vojkůvková L. – doplňuje, že v roce 1998 bylo Krajským úřadem stanoveno toto 

území, jako ochranná národní památka. Použili jsme to tedy v OZV.  
➢ P. Valenta – namítá, že ochranné pásmo není dáno zákonem, jde o vstřícnost města. 
➢ RNDr. Mikušek – OZV byla vytvořena účelově proti vybudování kasina. Navrhuje 

vyjmout z OZV ochranné pásmo VMP. 
➢ Ing. Holiš – i přes toto vyjmutí se budova Společenského domu nachází v dalších 

dvou ochranných pásmech a to  ve 100 m ochranném pásmu  od ZUŠ a  od veřejné budovy. 
Jakákoli výjimka by byla proti OZV. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her ve znění uvedeném v příloze 
č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
 

6.2   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2017. 
Jedná se zejména o: 
 
Zdravé a bezpečné klima – navýšení o 27 tis. 
Ve školách proběhne testování žáků 5. tříd formou dotazníku 
- dotazník je zaměřen na výskyt rizikového chování u adolescentů (kouření, užívání marihuany, 
krádeže, delikvence, šikana) 
- výstup bude sloužit pro plánovaní primárně preventivních programů  
- závěrečnou zprávu obdrží škola i zřizovatel (bude obsahovat i doporučení) 
 
V návaznosti na žádost Komerčních domů na individuální dotaci je navyšována částka na dotace do 
sportu. O této dotaci bude zastupitelstvo rozhodovat v samostatném bodě. Na základě požadavku 
města R. p. R.  poskytuje žadatel veřejně prospěšnou činnost – provozování zimního stadionu. 
 
Zajišťují  požadované priority: 
- kapacita cca potřebná pro sportovní činnost hokejové oddílu mládeže Rožnov, 
- kapacita pro bruslení ZŠ a MŠ zřizovaných městem R. p. R.  
- kapacita pro veřejné bruslení 
 
Na dofinancování těchto služeb je podaná žádost o individuální dotaci. 
 



U investic je pak nejvýznamnější položkou přesun částky 8 mil Kč z rezervy do položky projektová 
dokumentace na víceúčelové kulturní centrum.  
 
Z investic se dále jedná o novou položku 500 t. na Dokumentaci pro územní rozhodnutí na projekt 
vodovodu na Horních Pasekách. 
 
U výročí 750 let založení R. p. R.  dochází k objednání již konkrétních akcí, které budou realizovat 
naše příspěvkové organizace, a to 
 
Výdaje: 
254 tisíc prostřednictvím TKA s rozdělením:  
141 tisíc na akci Divotvorný park 5. 7. 2017 
89 tisíc na akci Valašské zkušebny 6. 7. 2017 
4,5 tisíc na výstavu fotografií Zapomenutá zákoutí 
5,5 tisíc na výstavu Historie sportu 
14 tisíc na akci Rožnované v záři reflektorů 
 
30 tisíc prostřednictvím p.o. Městská knihovna Rožnov s rozdělením: 
10 tisíc Quest – historie Rožnova 
20 tisíc Rožnovská „wikipedie“ 
Tyto akce financujeme přesunem ze schváleného rozpočtu města na tuto akci. 
 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - rozpočtové opatření č. 3/2017 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Marcin – upřesňuje navýšení částky na projektovou dokumentaci – víceúčelové 

kulturní centrum -  nejde jen o finance na projektovou dokumentaci, ale také s tím související 
práce a   odměny účastníkům soutěže, členům poroty. Projektová dokumentace je sice 
dražší, ale je v ní zahrnuto vše tak, abychom deklarovali podmínky soutěže. 

➢ Ing. Holiš – doplňuje, že projektová dokumentace bude obsahovat všechny 
podmínky, které jsou pro nás stěžejní.  
U  položky č. 29, reaguje na jednání představenstva VaKu, kdy VaK, oproti původnímu 
příslibu, nebude investovat do zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí pro vodovod 
HP, tuto si město bude muset nechat zhotovit na své náklady. 

➢ Ing. Matějka – FV doporučuje zastupitelstvu tato rozpočtová opatření ke schválení. 
➢ p. Koryčanský – táže se, zda částka 15 mil. Kč určená na kulturní centrum je s DPH  
➢ Ing. Marcin – částka je včetně DPH 
➢ Ing. Holiš – bohužel stále probíhá jednání v utajeném řízení, výběrové řízení není 

dokončeno, takže nemůžeme zastupitele podrobně informovat, některé záležitosti byly ale 
vysvětleny členům FV. Hovoříme o částce s DPH. 

➢ RNDr. Mikušek – namítá, že částka 110 mil. Kč je strop pro projektanta, který na tuto 
udělá rozpočet aby tak, aby limit dodržel. Kde jsou další náklady na zařízení a vybavení? 
Namítá, že zastupitelé nejsou informováni o tom, co bude součástí smlouvy, domnívá se, že 
jednání v utajení není nic tajného a pokud mají zastupitelé zodpovědně rozhodovat o 
financích, musejí být informováni. Seznam naplánovaných investičních akcí počítá s částkou  
cca 160 mil. Kč. Táže se, kde na to město bude brát? 

➢ Ing. Holiš – nyní se bavíme o financích určených  na kompletní projektovou 
dokumentaci. Pokud budeme finance navyšovat, zastupitelé budou o všem informováni. Co 
se týče plánu investičních akcí, před schválením rozpočtu vždy hovoříme na co finance 
máme a na co nikoli. 

➢ p. Koryčanský – na přístavbu knihovny jsme také schvalovali finance a smlouva 
stále není podepsaná. S kulturním centrem je to stejné. My nyní do projektové dokumentace 
vložíme nemalé finance. Za rok budou volby, nevíme jak dopadnou, co když se nové vedení 
rozhodne, že kulturní centrum nebude? 



➢ Ing. Holiš – nedokáže si představit, že by někdo smetl ze stolu takto precizně 
připravenou a zajištěnou investici. V případě knihovny stále jednáme o podmínkách. U obou 
akcí postupujeme velmi obezřetně. Finanční příspěvek nám na výstavbu kulturního centra  
deklarují i některé z místních firem stejně, jako nám přispívají na oslavy 750 výročí. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 
v rozsahu 2.335 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

6.3   Smlouva na poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost 
autobusové linky Dolní Paseky 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě 
ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je 
požadován samostatný příspěvek ve výši 460 000 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Financování této 
linky v jednotlivých letech bylo následující: 
 
Do roku 2013 v paušálu 
Rok 2014  138.000 Kč 
Rok 2015 (70 %) 322.000 Kč 
Rok 2016 (100 %) 460.000 Kč 
Rok 2017 (100 %) 460.000 Kč 
 
Mimo tuto linku přispíváme do systému Kč 100 na osobu a rok, což činí částku cca 1.7 mil Kč.  
Náklady na celý systém jsou součástí rozpočtu 2017. 

 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (106/2017/OF) 
P2 -  příloha smlouvy – formulář finančního vypořádání 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Holiš – upřesňuje, že město samo není schopno linku provozovat, proto smlouvu 

podpoří. 
➢ Mgr. Kokinopulos – linku využívají především senioři, děti a mládež, proto její 

provoz také podporuje. 
➢ Ing. Kučera Jaroslav – dle původního záměru Zlínského kraje měl být v roce 2018 

vysoutěžen nový dopravce, s obcemi měla být uzavřena nová smlouva na 10. let. Tato 
záležitost je však díky novému vedení kraje pozastavena protože je prověřována související 
dokumentace.  

➢ Ing. Holiš – informuje, že 20. 4. proběhne jednání s Ing. Botkem ze ZLK, náměstkem 
hejtmana a radním pro dopravu a  Ing. Malého s ŘSD. 

 

 

 

 

 



Hlasování o usnesení č. 4/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 
mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 
jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
poskytovatelem finančního  příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená 
smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 

 

6.4   Obecná informace o spotřebách energií v budovách města 
Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Při jednání ZM dne 21. 2. 2017 byl paní zastupitelkou Bc. Blinkovou vznesen podnět na předložení grafů 
ohledně výdajů za energie s porovnáním s minulými lety. Tento dotaz byl vznesen při analýze 
provozních nákladů města. Finanční odbor ve spolupráci s odborem správy majetku předkládá níže 
uvedené tabulky, kde lze analyzovat nákladovost jednotlivých budov.  
V přiložených tabulkách je možné dohledat: 
 
1) Porovnání nákladů na teplo, elektrickou energii, vodu a plyn u mateřských a základních škol. 
 
Z uvedené tabulky nevyplývají žádné mimořádnosti, dodávka tepla a náklady za roky 2014, 2015 a 2016 
jsou již konstantní, menší než předcházející roky, zde je již vidět vliv zateplení, popř. rekonstrukce 
kotelen apod. 
U základních škol klesá spotřeba el. energie nebo stagnuje. Vyšší náklady na spotřebiče v kuchyních a 
učebnách (PC, interaktivní tabule) jsou kompenzovány nižší obsazeností škol. Tento trend díky 
demografické křivce cca do 5 let odezní. 
U MŠ naopak spotřeba roste, je to dáno provozem a počtem dětí, řada kuchyní po rekonstrukcích je 
technologicky na elektřinu, zvyšuje se poddíl elektrických spotřebičů (klimatizace, konvektomaty, 
větrání, pánve apod.). Jsou zde také vyšší požadavky na denní svícení z pohledu hygieny (vyšší luxy 
apod.), výrazný nárůst spotřeby to ale nepředstavuje. 
Náklady na spotřebu vody jsou ovlivněny zejména cenou vody, která se na rozdíl od soutěžní na 
elektrickou energii a plyn nedá významněji regulovat. Souběžně došlo také ke zvýšeným nákladům na 
náklady za vypouštění dešťových vod. 
2) Porovnání nákladů na vytápění budov MÚ 
 
Ze srovnání na vytápění budov MÚ lze odvodit rovněž spotřebu, která kopíruje provedené investice, 
zejména výměnu oken na MÚ čp. 128 a hlavně klimatický rok. 
Náklady mírně klesají díky jednání OSM s dodavatelem plynu, zejména způsobu jeho účtování 
oprávněných nákladů. 
3) Porovnání nákladů bytových domů 
 
U bytových domů se dá konstatovat, že jsou spotřeby víceméně konstantní, kopírují klimatický rok, 
náklady jsou u dvou ze tří posuzovaných domů dokonce nižší z důvodu snížené ceny tepla za GJ od 
EA. V ostatních domech mají nájemníci vlastní etážové vytápění. 
 
Z výše uvedených čísel je jednoznačně vidět návratnost investic vložených do zateplení.  V roce 2017 
je plán zateplit také budovu Městské policie, posledního pavilónu MŠ 1 máje a zvažuje se zateplení 
Hasičského záchranného sboru. Díky soudnímu sporu se zatím nerozhodlo o zateplení MŠ 
Svazarmovská. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - tabulky spotřeby energií přílohy 1.1, 1.2, 2, 3 
 
 



Diskuse: 
➢ Ing. Holiš – informuje o  nově zřízené pracovní pozice na energetika města. Tento by 

se měl zabývat právě zateplením budov, regulací a kontrolou tepelných soustav a kotelen 
tak, aby náklady na energie byly co nejnižší. Energetik bude mít také za úkol kontrolu 
spotřeby vody.  Požádali jsme o dotaci na energetický management,  doba působnosti této 
pracovní pozice bude 3 roky na dobu určitou.  

➢ Ing. Kučera Jaroslav – jde o přehledný materiál, táže se, zda se úspory financí 
budou vracet zpět do příspěvkových organizací? 

➢ Ing. Holiš – ano budou. 
➢ p. Koryčanský – táže se, kolik platíme za  likvidaci povrchových vod? To také může 

přispívat k navýšení za částku spotřeby vody. PODNĚT! 
➢ Ing. Hrnčárek – připravíme přehled.  

 
 
Ke slovu se přihlásil v rámci diskuse pan Radek Duda – předseda sportovního klubu 
FoosForLife Team Czech Republic informoval o úspěších tohoto sportovního klubu, který 
s velkým  úspěchem reprezentoval město na Mistrovství světa ve stolním fotbale v Hamburku. 

 

 

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

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
 Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím 
pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím 
smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po 
dokončení stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do 
katastru nemovitostí tito stavebníci: 
1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. V 
souvislosti s akcí „Rožnov p. R, p. č. 830/1 a 24,NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p. 
č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN bylo umístěno v pozemku p. č. 
830/2 a celková výměra věcného břemene je 59,73 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6085-
628/2016. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 18 150- Kč včetně DPH. 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. V 
souvislosti s akcí „Rožnov p. R, č.p. 614, Lokša, NNK““ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům p. 
č. 903/1 a p. č. 903/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN bylo umístěno v 
pozemcích p.č.903/1 a p.č.903/15 a celková výměra věcného břemene je 5,8 m2 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5873-261/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 5 082- Kč včetně 
DPH. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 82/2017/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 91/2017/OSM     
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o zřízení 
úplatných služebností inženýrských sítí v a na 
 pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách 
č. 1 až 2 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti 
inženýrských sítí: 
 1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemku  p. č. 830/2 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6085-628/2016, smlouva 
č. 82/2017/OSM. 



 2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemcích  p. č. 903/1 a p. č. 
903/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5873-
261/2015, smlouva č. 91/2017/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č.5 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.2   Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) 
v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím 
pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím 
smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení 
stavby sjezdu požádal o uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti pro zápis do katastru 
nemovitostí tento stavebník: 
 
1. RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60794062  
Stavebník vybudoval sjezd o ploše 44 m²  z pozemku p. č. 846/3 ve vlastnictví města Rožnov p. R. na 
pozemky stavebníka p. 782/8, p. č. 782/12, p. č. 782/32 a p. č. st. 3383/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(lokalita Pálkovňa). Služebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 1.000 Kč bez DPH.  
Viz. smlouva o zřízení služebnosti sjezdu č. 80/2017/OSM, která je uvedena v příloze č. 1 důvodové 
zprávy. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti č. 80/2017/OSM 
 
 
Hlasování o usnesení č.6 /XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 
80/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy o zřízení služebnosti 
sjezdu na a v pozemku p. č. 846/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm s oprávněným ze služebnosti společností RETIGO s.r.o., se 
sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č.6 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.3   Projednání a schválení kupních smluv a směnné smlouvy k odkoupení 
pozemků v k.ú. Tylovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v 
rámci investiční akce „Chodník Rožnov p.R.-Tylovice“. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm uskutečnilo v roce 2016 výstavbu investiční akce „Chodník Tylovice-
Hážovice“ v úseku 3.4. Kolaudační souhlasy byl vyhotoveny Odborem výstavby a územního plánování 
dne 17. 10. 2016, 14. 11. 2016 a 18. 11. 2016. 



Geometrickým plánem č. 1032-8111/2016 vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o. , IČO: 
04410793 dne 26.8.2016 pro rozdělení pozemku byl zaměřen skutečný stav realizované stavební 
akce.  
Na základě vydaných kolaudačních souhlasů na stavbu chodníku a souvisejících úprav silnice III. třídy 
č. III/4867 a vyhotoveného geometrického plánu č. 1032-8111/2016 byl proveden zápis do katastru 
nemovitostí nově vytvořených pozemků pod stavbou chodníku a silnice III/4867. 
Usnesením zastupitelstva města č. V/10 z 5.6.2007 byly schváleny budoucí smlouvy kupní na 
majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků za cenu dle znaleckého posudku.  
Odhadem obvyklé ceny č. 02-2017 ze dne 31.1.2017 vyhotoveným Ing. Ivo Pupíkem, IČO: 13631497, 
certifikovaným odhadcem nemovitých věcí byla stanovena cena dotčených pozemků ve výši  
200 Kč/m2  jako cena v místě a čase obvyklá. 
Na základě uzavřené smlouvy č. 181/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále též “SFDI“) na rok 2016 mezi městem Rožnov p. R. jako příjemcem a SFDI 
jako poskytovatelem finančních prostředků na účel – akci „Komunikace pro pěší Rožnov pod 
Radhoštěm, Tylovice – úsek km 1,031 -1,321 a 0,800 – 1,031“ (dále též „akce“) je město mj. povinno 
při řádném ukončení akce v rámci „Závěrečného vyhodnocení akce“ předložit SFDI výpisy z katastru 
nemovitostí, dokladující že město má vlastnické právo k pozemkům, na kterých byl financovaná akce 
realizována. Aby město dodrželo tuto povinnost, muselo řešit i výkup pozemků, dotčených stavbou 
nového chodníku, od původních vlastníků, na nichž vázlo zástavní právo smluvní ve prospěch 
společnosti  Wüstenrot hypoteční banka a.s., viz. smlouva č. 63/2017/OSM a č. 67/2017/OSM. 
Protože je v zájmu města a také z důvodu poskytnutí finančních prostředků na výše uvedenou akci, aby 
pozemky převáděné do vlastnictví města nebyly zatíženy dalšími závazky, dohodli se prodávající a 
kupující u smluv č. 63/2017/OSM a č. 67/2017/OSM, že náklady prodávajících spojené s výmazem 
zástavního práva připočte město do celkové kupní ceny za vykupované pozemky.  
 
Dle geometrického plánu č. 1032-8111/2016 jsou v tabulce níže uvedeny dotčené pozemky včetně 
vlastníků, výměry a ceny stanovené odhadem obvyklé ceny.  
 
O každé kupní smlouvě a směnné smlouvě pro převod pozemků na základě dokončené investiční akce 
„Chodník Tylovice-Hážovice“ bude hlasováno samostatně.  
 
k návrhu usnesení č. 1 - Smlouva č. 056/2017/OSM 
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 300/2 o výměře 9 m2, p.č. 1350 o výměře 10 m2 a p. č. 1351 o 
výměře 4 m2 ve vlastnictví paní M.K., na nichž byla městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.11.2013. 
 
k návrhu usnesení č. 2 - Smlouva č. 057/2017/OSM 
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 1337/9 o výměře 22 m2, p. č. 1337/49 o výměře 9 m2 a p. č. 
1337/50 o výměře 1 m2 v podílovém vlastnictví pana J.G., pana R.H. a  manželů S. . Městem byla dle 
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 12.9.2013 na pozemku p. č. 1337/50 vybudována stavba 
chodníku, na pozemku p. č. 1337/9 se nachází místní komunikace pasportní č. 647c a na pozemku p. 
č. 1337/49 se nachází silnice III. třídy č. III/4867. 
 
k návrhu usnesení č. 3 - Smlouva č. 058/2017/OSM 
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 1353 o výměře 12 m2, p. č. 1337/51 o výměře 45 m2 a p. č. 
1337/10 o výměře 40 m2 ve vlastnictví manželů S. 
Městem byla dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 30.3.2010 na pozemcích p.č. 1353 a p. č. 
1337/51 vybudována stavba chodníku a na pozemku p. č. 1337/10 se nachází silnice III. třídy 
č. III/4867. 

 
k návrhu usnesení č. 4 - Smlouva č. 059/2017/OSM 
Předmětem koupě je pozemek p. č. 1352 o výměře 11 m2 ve vlastnictví pana M.M., na němž byla 
městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 16.9.2013. 
Smlouva obsahuje i dohodu o bezúplatném zrušení věcného břemeno spoluužívání předmětu koupě. 
 
k návrhu usnesení č. 5 - Smlouva č. 060/2017/OSM 
Předmětem koupě je pozemek p. č. 339/12 o výměře 1 m2 ve vlastnictví manželů K., na němž byla 
městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 31.10.2013 
 
 



k návrhu usnesení č. 6 - Smlouva č. 061/2017/OSM  
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 342/2 o výměře 62 m2 a p. č. 342/3 o výměře 1 m2 ve vlastnictví 
pana T.Z.  
Městem byla dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 19.11.2013 na pozemku p. č. 342/2 
vybudována stavba chodníku a na pozemku p. č. 342/3 se nachází silnice III. třídy č. III/4867. 
Smlouva obsahuje i dohodu o bezúplatném zrušení věcných břemen chůze po celých pozemcích 
p. č. 342/2 a p. č. 342/3. 
 
k návrhu usnesení č. 7 - Smlouva č. 062/2017/OSM 
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 362/3 o výměře 5 m2 a p. č. 363/2 o výměře 1 m2 ve vlastnictví 
manželů CH. , na nichž byla městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní ze dne 30. 3. 2009.  
 
k návrhu usnesení č. 8 - Smlouva č. 063/2017/OSM 
Předmětem koupě je pozemek p. č. 423/5 o výměře 9 m2 ve vlastnictví manželů M. , na němž byla 
městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 8. 11. 2013. 
V souvislosti s úkony nutnými k zajištění výmazu zástavního práva smluvního váznoucího na předmětu 
koupě před podpisem této smlouvy smluvními stranami byly prodávajícími vynaloženy náklady ve výši 
3.000 Kč. Prodávající a město se dohodli, že tyto další náklady budou připočteny k ceně za předmět 
koupě stanovené Odhadem obvyklé ceny. Celková kupní cena zaplacená městem na účet prodávajících 
tak bude ve výši 4.800 Kč. 
Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavního práva na 
kupovaném pozemku. 
 
k návrhu usnesení č. 9 - Smlouva č. 064/2017/OSM 
Předmětem koupě jsou pozemky p. č. 423/4 o výměře 3 m2 a p. č. 424/2 o výměře 16 m2 ve vlastnictví 
paní O.H. , na nichž byla městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
ze dne 14. 11. 2013. 
 
k návrhu usnesení č. 10 - Smlouva č. 065/2017/OSM 
Předmět koupě je pozemek p. č. 426/3 o výměře 24 m2 ve vlastnictví pana L.S. a paní M. S., na němž 
byla městem vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 7. 4. 2010.  
 
k návrhu usnesení č. 11 - Smlouva č. 066/2017/OSM 
Předmět koupě je pozemek p. č. 431/4 o výměře 11 m2 ve vlastnictví manželů H. , na němž byla městem 
vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 21. 5. 2008.   
 
k návrhu usnesení č. 12 - Smlouva č. 067/2017/OSM 
Předmět koupě je pozemek p č. 428/2 o výměře 22 m2 ve vlastnictví paní H.H. , na němž byla městem 
vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 1. 7. 2008. 
V souvislosti s úkony nutnými k zajištění výmazu zástavního práva smluvního váznoucího na předmětu 
koupě před podpisem této smlouvy smluvními stranami byly prodávající vynaloženy náklady ve výši 
3.000 Kč. Prodávající a město se dohodli, že tyto další náklady budou připočteny k ceně za předmět 
koupě stanovené Odhadem obvyklé ceny. Celková kupní cena zaplacená městem prodávající tak bude 
ve výši 7.400 Kč. 
Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavního práva na 
kupovaném pozemku. 
 
k návrhu usnesení č. 13 - Smlouva č. 068/2017/OSM  
Po zaměření skutečného stavu stavby chodníku vznesli požadavek manželé K. , aby byla odkoupena i 
část pozemku p. č. 326/1 v jejich vlastnictví, na které se nachází sloup a kabely veřejného osvětlení ve 
vlastnictví města. 
Geometrickým plánem č. 1042-8651/2016 byla odměřena dotčená část pozemku p. č. 326/1 ve 
vlastnictví manželů K. nově označena jako p. č. 326/3 o výměře 4 m2. Tento pozemek p. č. 326/3 o 
výměře 4 m2 bude taky odkoupen do vlastnictví města Rožnov p. R. za cenu odhadu obvyklé ceny tak 
jako u ostatních pozemků ve výši 200 Kč/m2. 
Smlouva obsahuje i dohodu o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání pozemku p. č. 326/3 ve 
prospěch oprávněných. 
 
 



k návrhu usnesení č. 14 - Smlouva č. 069/2017/OSM  
Po zaměření skutečného stavu stavby chodníku vznesli požadavek manželé R., aby byla odkoupena i 
část pozemku v jejich vlastnictví, na které se nachází asfaltová příjezdová komunikace která sousedí s 
městským pozemkem p. č. 340/2 vedeným  jako účelová komunikace  pasportní č. 6036u ve vlastnictví 
města.  
Geometrickým plánem č. 1043-8652/2016 byla odměřena dotčená část pozemku p. č. 340/1 ve 
vlastnictví manželů R.  a nově označena jako p. č. 340/5 o výměře 4 m2. Tento pozemek p. č. 340/5 o 
výměře 4 m2 bude taky odkoupen do vlastnictví města Rožnov p. R. za cenu odhadu obvyklé ceny tak 
jako u ostatních pozemků ve výši 200 Kč/m2. 
Na pozemku p. č. 340/4 byla vybudována stavba chodníku dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze 
dne 31. 10. 2013 a na pozemku p. č. 340/5 se nachází účelová komunikace pasportní č. 6036u ve 
vlastnictví kupujícího. 
Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami až po výmazu zástavního práva na 
kupovaných pozemcích. 
 
k návrhu usnesení č. 15 - Smlouva č. 70/2017/OSM  
Po zaměření skutečného stavu stavby chodníku bylo zjištěno, že část pozemku p. č. 1142/6 o výměře 
1 m2, nově oddělená a označená geometrickým plánem č. 1047-7091/2017 jako „díl a“, ve vlastnictví 
města Rožnov p. R., je součástí oploceného pozemku p. č. 372/4 ve spoluvlastnictví pana T.M. a paní 
L. M.  Rožnov p. R.. Tento pozemek o výměře 1 m2 ve vlastnictví města bude směněn za cenu odhadu 
obvyklé ceny tak jako u ostatních pozemků ve výši 200 Kč/m2 na základě směnné smlouvy za pozemky 
p. č. 372/5 o výměře 35 m2 a p. č. 372/6 o výměře 5 m2 ve vlastnictví pana T.M. a paní L.M.  
Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 025/2014/OSM/SOB ze dne 3.3.2014 byla městem na 
pozemku p. č. 372/5 vybudována stavba chodníku a na pozemku p. č. 372/6 se nachází silnice III. třídy 
č. III/4867. 
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 025/2014/OSM/SOB (dále jen „Smlouva o budoucí smlouvě 
kupní“) byly sjednány podmínky převodu částí pozemků dotčených stavbou chodníku v rámci akce 
„Komunikace pro pěší-část 2: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice“ takto: 

a) Cena části pozemku p. č. 372/5 o výměře 20 m2 (v pomocném geometrickém plánu 
odpovídající pozemku p. č. 372/2, což byl pozemek za původním oplocením v zahradě) je 
stanovena dohodou dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve výši 19.000 Kč, což znamená 
950 Kč/m2 pozemku.  

b) Cena části pozemku p. č. 372/5 o výměře 15 m2 (v pomocném geometrickém plánu 
odpovídající části pozemku p. č. 372/3, což byl pozemek za původním oplocením mimo 
zahradu v komunikaci) je stanovena dle Odhadu obvyklé ceny jako cena v místě a čase 
obvyklá ve výši 3.000 Kč, což znamená 200 Kč/m2 pozemku. 

c) Cena pozemku p. č. 372/6 o výměře 5 m2 (v pomocném geometrickém plánu odpovídající 
části pozemku p. č. 372/3, což byl pozemek za původním oplocením mimo zahradu v 
komunikaci) je stanovena dle Odhadu obvyklé ceny jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 
1.000 Kč, což znamená 200 Kč/m2 pozemku. 

Cena pozemků převáděných manžely M. tak stanovena na 23.000 Kč. 
Město doplatí  manželům M. rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 22.800 Kč. 
 
Záměr na směnu pozemků, jež jsou předmětem směny dle této předkládané smlouvy, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1068/69 ze dne 24. 3. 2017 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
V době zveřejnění záměru na úřední desce od 28.3.2017  do 13.4.2017 nebyly vzneseny žádné 
připomínky či podněty ke směně pozemků. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -   kupní smlouva č. 056/2017/OSM 
P2   - kupní smlouva č. 057/2017/OSM 
P3   - kupní smlouva č. 058/2017/OSM 
P4   - kupní smlouva a dohoda o zrušení VB č. 059/2017/OSM 
P5   - kupní smlouva č. 060/2017/OSM 
P6   - kupní smlouva a dohoda o zrušení VB č. 061/2017/OSM 
P7   - kupní smlouva č. 062/2017/OSM 
P8   - kupní smlouva č. 063/2017/OSM 



P9   - kupní smlouva č. 064/2017/OSM 
P10 - kupní smlouva č. 065/2017/OSM 
P11 - kupní smlouva č. 066/2017/OSM 
P12 - kupní smlouva č. 067/2017/OSM 
P13 - kupní smlouva a dohoda o zrušení VB č. 068/2017/OSM 
P14 - kupní smlouva č. 069/2017/OSM 
P15 - směnná č. 070/2017/OSM 
P16 - geometrický plán č. 1042-8651/2016 – manželé K.  
P17 - geometrický plán č. 1043-8652/2016 – manželé R.  
P18 - geometrický plán č. 1047-7091/2017 – manželé M.  
P19 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní č.025/2014/OSM/SOB z 3.3.2014   
P20 - odhad obvyklé ceny č. 02-2017 z 31.01.2017 
 
Pozn. Zastupitelé se dohodli na hlasování o návrzích usnesení č. 1 až č. 14 dohromady, o 
návrhu usnesení č. 15 hlasovali zvlášť.  
 
Hlasování o usnesení č. 7/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje: 
1) koupi pozemků p.č.1350 o výměře 10 m2, p. č. 1351 o výměře 4 m2 a p. č. 300/2 o 
výměře 9 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve 
vlastnictví paní M.K. Rožnov p. R, za cenu ve výši 4.600 Kč, stanovenou jako cenu v 
místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 056/2017/OSM  mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.K. jako prodávající ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
2) koupi pozemků p. č. 1337/49 o výměře 9 m2, p. č. 1337/50 o výměře 1 m2 a p. č. 1337/9 
o výměře 22 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, v 
podílovém spoluvlastnictví pana J. G. , 756 61 Rožnov p. R.,  pana R.H. , 756 61 Rožnov 
p. R. a manželů S. , 756 61 Rožnov p. R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.400 Kč, 
stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 
057/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem J.G. a 
panem R.H.  a manžely S. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové 
zprávy.  
3) koupi pozemků p. č. 1353 o výměře 12 m2, p. č. 1337/10 o výměře 40 m2 a p. č. 1337/51 
o výměře 45 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve 
společném jmění manželů S. , Rožnov p. R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 19.400 
Kč, stanovenou  jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 
058/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely S. jako 
prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.  
 4) koupi pozemku p. č. 1352 o výměře 11 m2 v  obci Rožnov pod Radhoštěm a 
katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví pana M.M. , 756 61 Rožnov p. R., za cenu ve 
výši 2.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření "Kupní 
smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene" č. 059/2017/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako kupujícím, panem M.M., jako prodávajícím a  panem B. M. , 756 61 
Rožnov p. R., jako oprávněným z věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 4 
důvodové zprávy.  5) koupi pozemku p. č. 339/12 o výměře 1 m2 v  obci Rožnov pod 
Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů K., 756 61 
Rožnov p. R., za cenu ve výši 200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a 
uzavření kupní smlouvy č. 060/2017/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako  
kupujícím a manžely K. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové 
zprávy.  
 6) koupi pozemků p. č. 342/2 o výměře 62 m2 a p. č. 342/3 o výměře 1 m2 , vše v  obci 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví pana T.Z. , 756 61 
Rožnov p.R., za cenu ve výši 12.600 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, 
a uzavření "Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 061/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, panem T.Z., jako prodávajícím a paní 



M.Z., panem A.Z. a paní A.Z. , 756 61 Rožnov p.R., jako oprávněnými z věcného  břemene 
ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy.  
 7) koupi pozemků p. č. 362/3 o výměře 5 m2 a  p. č. 363/2 o výměře 1 m2, vše v  obci 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů 
CH. , 756 61 Rožnov p. R., za cenu ve výši 1.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a 
čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 062/2017/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a manžely CH.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v 
příloze č. 7 důvodové zprávy.  
8) koupi pozemku p. č. 423/5 o výměře 9 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a 
katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů  M. , oba trvalým pobytem 
756 61 Rožnov p. R., za celkovou kupní cenu ve výši 4.800 Kč a za  podmínky výmazu 
zástavního práva váznoucího na kupovaném pozemku, dle důvodové zprávy, a kupní 
smlouvu č. 063/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
manžely M.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy a 
ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu 
zástavního práva.  
9) koupi pozemků p. č. 423/4 o výměře 3 m2 a p. č. 424/2 o výměře 16 m2, vše v  obci 
Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví paní O.H. , 756 61 
Rožnov p. R., za cenu ve výši 3.800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, 
a uzavření kupní smlouvy č. 064/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a paní O.H.  jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 9 důvodové 
zprávy.  
 10) koupi pozemku p. č. 426/3 o výměře 24 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a 
katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví manželů S. , 756 61 Rožnov 
p. R., za cenu ve výši 4.800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a 
uzavření kupní smlouvy č. 065/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a manžely S.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 10 důvodové 
zprávy.  
 11) koupi pozemku p. č. 431/4 o výměře 11 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a 
katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví manželů H.  , 756 61 Rožnov 
p. R., za cenu ve výši 2.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a 
uzavření kupní smlouvy č. 066/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a manžely H. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 11 důvodové 
zprávy.  
 12) koupi pozemku p. č. 428/2 o výměře 22 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a 
katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví paní H.H. , 756 61 Rožnov p. R., za celkovou 
kupní cenu ve výši 7.400 Kč a za  podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na 
kupovaném pozemku, dle důvodové zprávy, a kupní smlouvu č. 067/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní H. H.  jako prodávající ve znění 
uvedeném v příloze č. 12 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou 
smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva. 
 13) koupi části pozemku p. č. 326/1 oddělené a nově označené geometrickým plánem 
č. 1042-8651/2016, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793, jako 
pozemek p. . 326/3 o výměře 4 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území 
Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví manželů K. , 756 61 Rožnov p. R., za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření 
"Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 068/2017/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, manžely K., jako prodávajícími a manžely J. , 
756 61 Rožnov p. R. jako oprávněnými z věcného břemene ve znění uvedeném v příloze 
č. 13 důvodové zprávy.  
 14) koupi pozemku p. č. 340/4 o výměře 11 m2 a části pozemku p. č. 340/1 oddělené a 
nově označené geometrickým plánem č. 1043-8652/2016, vyhotoveným  společností 
ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793 jako pozemek p. č. 340/5 o výměře 4 m2, v  obci Rožnov 
pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů R.   , 756 
61 Rožnov p. R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.000 Kč, stanovenou jako cenu v 



místě a čase obvyklou, a za  podmínky výmazu zástavních práv váznoucího na 
kupovaných pozemcích, dle důvodové zprávy a kupní smlouvu č.  069/2017/OSM mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely R. , jako prodávajícími ve 
znění uvedeném v příloze č. 14 důvodové zprávy a ukládá starostovi  města schválenou 
smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních práv.  
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č.7 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p. č. 
1142/6   oddělenou a nově označenou geometrickým plánem č. 1047-7091/2017, 
vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793, jako "díl a" o výměře 1 m2 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p. č. 372/5 o výměře 35 m2 a 
p. č. 372/6 o výměře 5 m2, v podílovém spoluvlastnictví manželů M. , 756 61 Rožnov p. 
R., vše v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice s dohodnutým 
doplatkem ceny ve prospěch manželů M.  ve výši 22.800 Kč dle důvodové zprávy a 
uzavření směnné smlouvy č. 70/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
manžely M.  ve znění uvedeném v příloze č. 15 důvodové zprávy. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 

 
 Hlasování o usnesení č.8 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 

7.4   Projednání výzvy k uplatnění předkupního práva ke koupi budovy č.p. 1908 
v k.ú. Tylovice od slečny K.L., zastoupené zákonným zástupcem paní R. B., 
obě bytem Lichnov ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm jako 
předkupníka. 

Předkladatel: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) je vlastníkem pozemku p. č. 604 o výměře 192 m2 a 
pozemku p. č. 605 o výměře 50 m2 v k. ú. Tylovice. 
Na pozemku p. č. 604 se nachází stavba rodinného domu č.p. 1908 (dále jen „RD“) ve vlastnictví 
nezletilé K.L., jejímž zákonným zástupcem je paní R.B. , obě bytem Lichnov. 
Na základě vlastnictví pozemku p. č. 604 pod budovou č.p. 1908 má město zákonné předkupní právo 
na koupi budovy č.p. 1908. 
Pozemky p. č. 604 a p. č. 605 má pronajaté od 1.11.2011 na dobu neurčitou paní B. na základě sml. č. 
190/2011/OSM/NAB z 1.11.2011 (příloha č.7). Nájem za pozemek p. č. 604 je  50,- Kč/m2/rok a za 
pozemek p. č. 605 je nájem 25,- Kč/m2/rok. 
Budova neslouží jako RD, ale v minulosti sloužila jako kovárna, následně byla využívána jako stolařská 
dílna a nyní je pronajata jako opravna motorek. 
 
Časový sled jednání o koupi budovy č.p.1908: 
- 18. 3. 2015 předložila p. B městu nabídku k prodeji budovy č.p. 1908 včetně  



    kompletního stolařského vybavení za cenu 900 000 Kč, 
- 1. 4. 2015 město odpovědělo vyjádřením, ve kterém projevilo zájem jednat o koupi budovy č.p.  
    1908,   
- 20. 4. 2015 p. B. z rodinných důvodů písemně odstoupila od nabídky na prodej RD, 
- 15. 9. 2015 obdrželo město od Advokátní kanceláře Janák a partneři, s.r.o. se sídlem  
    Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „Advokátní kancelář“) v právním  
    zastoupení p. B.  žádost o sdělení zda město prodá pozemek p. č. 604,  
- 30. 9. 2015 město sdělilo Advokátní kanceláři, že nemá zájem pozemek p. č. 604 prodat, ale nadále  
   chce jednat o koupi budovy č.p. 1908, 
- 20. 10. 2015 zaslala Advokátní kancelář zastupující p. B. nabídku ke koupi budovy 
    č.p. 1908 dle předkupního práva města ve výši 1.500.000 Kč s tím, že mají zájemce  
   (koupěchtivého) na uvedenou cenu,   
- 27. 11. 2015 město sdělilo Advokátní kanceláři, že jimi předložená nabídka ke koupi nesplňuje  
  náležitosti nabídky z předkupního práva dle § 2147 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  
  požádalo advokátní kancelář o doložení kupní smlouvy s koupěchtivým nebo aspoň jeho jméno a o  
  předložení znaleckého posudku na prodej budovy č.p. 1908, 
- 25. 1. 2016 volal Mgr. Chamrád z Advokátní kanceláře a chtěl domluvit termín schůzky na 28. 1. 2016   
  s vedením města ohledně prodeje budovy č.p. 1908 s tím že by se jednalo o ceně okolo 900.000 Kč, 
- 19.2.2016 v 9:00 h. schůzka na místě samém u budovy č.p. 1908 ( Mgr. Chamrád, p. B.   
   starosta města, místostarostka, Slobodová, Marcin, Kubiš). Dohodnuto, že město nechá zpracovat  
   znalecký posudek a následně bude domluven termín dalšího jednání o ceně, 
- 15. 4. 2016 byl p. B zaslán znalecký posudek (dále jen „ZP“) č. 63/3398/2016 (příloha č.3)  
  na budovu č.p. 1908  vyhotovený Ing. Janou Mikušovou dne 23.3.2016. V tomto ZP byla stanovena  
  cena v místě a čase obvyklá (tržní) za budovu č.p. 1908 ve výši 550.000 Kč a za vedlejší stavby  
  v celkové hodnotě 34.000 Kč, 
- 25. 4. 2016 v 9:30 h. schůzka na MÚ Rožnov p. R. v kanceláři starosty (Mgr. Chamrád, p. B.,  
   starosta města, Slobodová, Marcin, Kubiš). Mgr. Chamrád zpochybnil ZP Ing. Mikušové s tvrzením,  
   že v roce 2010 zpracovala Ing. Mikušová ZP na cenu za budovu č.p. 1908 v hodnotě cca 
   650.000 Kč. Mgr. Chamrád navrhl, že na základě této schůzky zašle otázky a podněty pro doplnění  
   ZP Ing. Mikušovou. Na základě jednání se starostou města bylo nakonec domluveno zadat  
   zpracovat nový ZP jinému znalci. Na základě poptávky byl vybrán pro zpracování nového ZP Ing.  
   Pavel Sedlák, bytem Kopřivnice. 
- 17. 5. 2016 byl p. B.  zaslán znalecký posudek č. 21/16-A (příloha č.4) na stanovení ceny dle  
oceňovací vyhlášky (úřední cena) na budovu č.p. 1908 vyhotovený Ing. Pavlem Sedlákem dne  
 12. 5. 2016 a znalecký posudek č. T7/16 (příloha č.5a+5b) na stanovení ceny v místě a čase obvyklé  
 (tržní)  na budovu č.p. 1908 vyhotovený Ing. Pavlem Sedlákem dne 14.5.2016. Tržní cena budovy 
 č.p. 1908 byla stanovena ZP na hodnotu 432.000 Kč a za vedlejší stavby v celkové hodnotě 
   8.400 Kč,  
- 3. 6. 2016 v 9:00 h. schůzka na MÚ Rožnov p. R. v kanceláři starosty (Mgr. Chamrád, p. B.  
   starosta města, Kubiš). Mgr. Chamrád opět nebyl spokojen s cenou dle ZP vyhotoveného Ing.  
   Sedlákem a zpochybnil určení tržní ceny znalcem dle výnosové hodnoty. Bylo dohodnuto, že Mgr.  
  Chamrád shrne dosavadní jednání s městem a po dohodě s p. B.  předloží svoji cenovou  
  nabídku, která bude obsahovat návrh ceny na prodej budovy č.p. 1908 do vlastnictví města a také  
  návrh ceny za pozemky pod a vedle budovy č.p. 1908 pro případný odkup do vlastnictví  
  p. B., 
- 13. 6. 2016 přišla na město od Advokátní kanceláře zastupující p. B.  „Finální  
  nabídka (p. B. )“ (příloha č.6) z 10 .6. 2016 na prodej budovy č.p. 1908. V této nabídce je 
  budova č.p. 1908 nabízena městu za cenu 700.000 Kč, s tím že město zaplatí daň z nabytí  
  nemovitých věcí (4%  z ceny) a další náklady spojené s prodejem. Dále byla navržena cena za výkup  
  pozemku p. č. 604 pod budovou č.p. 1908 a pozemku p. č. 605 vedle budovy od města ve výši 
  500 Kč/m2 (cena vychází ze  ZP č. T7/16),¨ 
- 24. 6. 2016 na jednání Rady města byla projednána finální nabídka (p. B.) z 10. 6. 2016 a     
  byla  navržena cena za odkup budovy č.p.1908 ve výši 500.000 Kč, dále byl OSM pověřen úkolem  
   prověřit možnost pojištění budovy č.p. 1908  
- 12.8.2016 na jednání RM na základě ověření možnosti pojištění budovy č.p. 1908, kdy společnost  
  OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o. zaslala e-mailem z 18.7.2016 informaci, že samostatně by  
   budova č.p. 1908 z důvodu umístění v povodňové zóně pojistit nešla, ale v rámci pojištění celého  
   majetku obce by šlo budovu č.p. 1908 pojistit do výše cca 500.000 Kč bylo dohodnuto předložit  
   Advokátní kanceláři zastupující p. B. písemnou nabídku na koupi budovy č.p. 1908 ve výši  600.000 

Kč, 



- 12. 8. 2016 město odeslalo Advokátní kanceláři zastupující p. B. vyjádření s nabídkou na  
   koupi budovy č.p. 1908 za cenu 600.000 Kč. 
 
Dne 17. 3. 2017 byla na město Rožnov pod Radhoštěm doručena Výzva k uplatnění předkupního práva  
ze dne 16.3.2017 (příloha č.1) na koupi budovy č.p.1908 a smlouva kupní z 2. 3. 2017 s koupěchtivým 
(příloha č.2) za cenu 800.000 Kč. 
Předložená výzva byla projednána dne 31. 3. 2017 na koordinační skupině a ta nesouhlasí s koupi 
budovy č.p. 1908 za nabídnutou cenu 800.000 Kč. 
 
Pokud město nepřijme nabídku a neuplatní nyní předkupní právo a následně dojde k prodeji budovy 
č.p. 1908 dle předložené kupní smlouvy, tak i nadále bude mít město předkupní právo pro případný 
budoucí prodej budovy č.p. 1908. Nový vlastník budovy č.p. 1908 bude muset požádat město o 
pronájem nebo odkup pozemku pod a u budovy č.p. 1908.  
 
S ohledem na vývoj výše uvedených předchozích jednání, cenu budovy č.p. 1908 stanovenou 
znaleckými posudky a stanovisko koordinační skupiny Rada města na svém zasedání dne 7. 4. 2017 
přijala usnesení č. 1097/71, v němž nedoporučuje zastupitelstvu města uplatnit přijetí nabídky a tím 
neuplatnit předkupní právo ke koupi budovy č.p. 1908. 
Odbor správy majetku proto navrhuje zastupitelstvu města schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Výzva k uplatnění předkupního práva z 16. 3. 2017  
P2 -  Kupní smlouva z 2. 3. 2017 (s koupěchtivým) 
P3 -  Znalecký posudek č. 63/3398/2016 z 23. 3. 2016 – Ing. Jana Mikušová 
P4 -   Znalecký posudek č. 21/16-A z 12. 5. 2016 – Ing. Pavel Sedlák 
P5a - Znalecký posudek č. T7/16 z 14. 5. 2016 – Ing. Pavel Sedlák 
P5b - přílohy k znaleckému posudku č. T7/16 z 14. 5. 2016–Ing. Pavel  Sedlák 
P6 -   Finální nabídka (p. B. ) Advokátní kanceláře z 10. 6. 2016 
P7 -    nájemní smlouva č.190/2011/OSM/NAB z 1. 11. 2011 
 
 

Diskuse: 
➢ Ing. Matějka – FV souhlasí s návrhem zamítavého stanoviska k možnosti koupi 

budovy č.p. 1908 v k. ú. 
 
 
 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 9/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výzvu k uplatnění 
předkupního práva ze dne 16. 3. 2017 předloženou advokátní kanceláří Janák a partneři, 
s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy na koupi budovy č. p. 1908 
stojící na pozemku ve vlastnictví města, p. č. 604, k. ú. Tylovice, za nabízenou kupní 
cenu 800.000 Kč. Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí nabídky koupě budovy č. 
p.1908 stojící na pozemku p. č. 604, k. ú. Tylovice, za podmínek učiněných ve výše 
uvedené výzvě k uplatnění předkupního práva ze dne 16. 3. 2017, dle důvodové zprávy 
a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku připravit a předložit starostovi k podpisu 
vyrozumění o nepřijetí nabídky předkupního práva. 
 
 
 Hlasování o usnesení č.9/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 



8.1   Projednání  a schválení Individuálních dotací - I. kolo 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Dušan Vrážel 

V souladu s Čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 usnesením č. 22/IX (dále jen Dotační zásady) podaly 
individuální žádost o dotaci z rozpočtu města ve přesahující částku 50 tis. tři následující organizace: 

 

id. č. subjekt název celkové náklady  požadavek  

2. 
Komerční domy 
Rožnov, spol. s r.o. 

Zabezpečení veřejně prospěšné 
činnosti - provoz zimního stadionu 

       5 847 000      4 192 000     

sportovní 
komise 

Komise doporučuje projekt podpořit  

5. 
Wallachian Scooter 
rider, z.s. 

Po Valašsku na skútru 2017            145 000           57 000     

sportovní 
komise 

Komise doporučuje projekt podpořit  

9. 
Svaťa Božák 
ultracycling, z.s. 

Cyklistický závod napříč USA - Race 
Across America 

       1 328 000           90 000     

sportovní 
komise 

Komise doporučuje projekt podpořit  

 

Žádosti těchto organizací jsou v příloze podání č. 1. 

V souladu s čl. XIV odst. 8 Dotačních zásad rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu 
města návrhy poskytnutí dotací podle jednotlivých žádostí přesahující 50.000 Kč v jednotlivém případě. 

Výše uvedené žádosti rada města projednala na svém zasedání dne 7. 4. 2017 a usnesením č. 1098/71 
přijala následující doporučení.  

Rada města Rožnov pod Radhoštěm 

1. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci firmě KOMERČNÍ DOMY 
ROŽNOV, spol. s r.o. se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:48390453  
ve výši 4.192.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu 
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod 
Radhoštěm. 

2. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Wallachian Scooter rider, z.s. se 
sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 5054893 ve výši 57.000 Kč na projekt 
Po Valašsku na skútru 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání 
Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

3. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Svaťa Božák ultracycling se 
sídlem Tylovice 2729, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 22852999 ve výši 90.000 Kč na projekt 
Cyklistický závod napříč USA – Race Across America dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada 
města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální 
dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  jednotlivé žádosti 

P2 – vzorová smlouva - č. 354/2015/OSK  

 
 

Diskuse: 
.  

➢ Ing. Holiš - informuje o podpoře dotace pro pana Božáka, jde o velmi významný 
závod a také přínosnou reklamu pro město ve světě. Co se týče propagace našich webových 



stránek, je lepší podpořit takto sportovce, který nám  reklamu udělá, než za propagaci   platit  
firmám. 

➢ RNDr. Mikušek – navrhuje, hlasovat o každém usnesení zvlášť – PROTINÁVRH. 
➢ Ing. Kučera Jan – promítá zastupitelům prezentaci, týkající se poskytnutí individuální 

dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o.  
➢ p. Koryčanský – souhlasí s individuálním hlasováním pro jednotlivé návrhy. Sám 

podpoří č. 1 a č. 3. Co se týče takových spolků jako klub stolního fotbalu, který je v nájmu ve 
Společenském domě, město by mělo více podporovat takové spolky. 

➢ Ing. Kučera Jan – doplňuje, že sraz  „Po Valašsku na skútru“ je nezanedbatelná 
akce, které se účastní až 700  zájemců, kteří ve městě zůstávají více dní,  jde tak o  podporu 
cestovního ruchu. Co se týče příspěvků organizacím,  město podporuje násobně více spolků 
a organizací pro mládež. Pokud si i tento klub zažádá o podporu, město se jim bude snažit 
vyhovět. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 10/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO:48390453 ve výši 4.192.000 Kč na projekt Zabezpečení 
veřejně prospěšné činnosti - provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích 
příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 
2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace podepsat. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 11/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Wallachian Scooter rider, z.s., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 05054893 ve výši 57.000 Kč na projekt Po Valašsku na skútru 2017 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva 
města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá 
starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Svaťa Božák ultracycling,  se sídlem Tylovice 2729, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 22852999 ve výši 90.000 Kč na projekt Cyklistický závod napříč USA- Race Across 
America dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit 



smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální 
dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

8.2   Projednání a schválení programové podpory pro rok 2017- II. část 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Dušan Vrážel 
 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm na svém posledním zasedání v únoru schválilo 
poskytnutí programové podpory pro rok 2017. V případě dvou žádostí PI kul/27  a PI kul/29 uložilo 
usnesením číslo 6/XVII městskému úřadu upravit pro žadatele těchto žádostí vzorovou programovou 
smlouvu, tak aby v upravených smlouvách byly zapracované podmínky o užití majetku ve vlastnictví 
města. 
Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že v obou případech jde o projekty, u kterých by mělo při 
jejich realizaci dojít k užití majetku ve vlastnictví města.  
 
V případě žádosti č. PI kul/27 paní Chlebovské se jedná o projekt Návrh realizace nástěnné malby – 
typu fresco v kombinaci fresco-secco, u jezírka v parku 
 
V případě žádosti č. PI kul/29 pana Zajíce se jedná o projekt Otevřená Galerie Podchod 
 
Více informací k uvedeným žádostem naleznete v příloze č. 3. 
Kulturní dotační komise oba projekty podpořila.  
 
V příloze Vám předkládáme ke schválení smlouvy, které blíže vymezují podmínky o užití majetku ve 
vlastnictví města.  
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Smlouva o poskytnutí programové dotace č. 78/2017  
P2 -   Smlouva o poskytnutí programové dotace č. 79/2017 
P3-    žádost  č. PI kul/27 a PI kul/29 

 

 

 

Diskuse: 
 

➢ Mgr. Kosová – z osobních důvodů se zdrží hlasování. 

 
 

Hlasování o usnesení č. 13/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí programové dotace 
Ladislavu Zajícovi, trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve výši 11.900 Kč 
účelově určenou na projekt Otevřená galerie Podchod a uzavření smlouvy č. 
78/2017/OSK o poskytnutí programové dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy 
a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č.13 /XVIII: 

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



       
   Usnesení přijato. 
 

Hlasování o usnesení č. 14/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí programové dotace 
Marii Chlebovské, trvale bytem 756 54 Zubří ve výši 6.700 Kč účelově určenou na projekt 
Realizace nástěnné malby - typu fresco v kombinaci fresco-secco a uzavření smlouvy 
č. 79/2017/OSK o poskytnutí programové dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy 
a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č.14 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

10.1   Informace o spolupráci Rožnova p.R. s partnerskými městy v roce 2017 
Předkladatel: Ing. Holiš, Mgr. Gross 
Město Rožnov pod Radhoštěm má k dnešnímu dni uzavřeny Smlouvy o partnerství s městy Bergen 
(Německo), Śrem (Polsko), Považská Bystrica (Slovensko) a Körmend (Maďarsko). S městy Bergen a 
Śrem jsou k dnešnímu dni uzavřeny programové dodatky spolupráce na rok 2017, které specifikují 
obsahovou náplň a jednotlivé aktivity konané v rámci této partnerské spolupráce (viz příloha č. 1). 
S městem P. Bystrica je tento dodatek ve fázi zpracovaného návrhu ze strany města Rožnov p.R. a 
v připomínkování a doplnění ze strany města P. Bystrica (viz příloha č. 2). 
S městem Körmend prozatím návrh na rozsah spolupráce pro letošní rok nebyl stanoven, spolupráce 
probíhá na bázi schválených projektů. 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm má ve svém rozpočtu schválenu částku 280 tis. korun, kterou může 
použít na finanční podporu jednotlivých aktivit.  
 
Program spolupráce se slovenskou Považskou Bystricí na rok 2017 obsahuje 24 bodů, mezi 
nejvýznamnější aktivity patří výměny jednotlivých skupin organizovaných ZUŠ, sportovní výměny 
házenkářů a společné akce měst – Bezhraniční valašení a oslavy 750. výročí Rožnova. 
Program spolupráce s německým Bergenem a polským Śremem na rok 2017 obsahuje 7 bodů, mezi 
nejvýznamnější aktivity patří Dny Śremu, účast sportovců na Běhu rodným krajem Emila Zátopka nebo 
participace studentů na mezinárodním mládežnickém kempu. 
 
Součástí spolupráce se všemi partnerskými městy pro rok 2017 je účast představitelů měst na 
červencových Slavnostech pod Radhoštěm a také na Slavnostním setkání zastupitelů města spojeným 
s tradičním volejbalovým turnajem partnerských měst v listopadu 2017. 
 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Programová náplň partnerské spolupráce s městy Bergen a Śrem 
P2 -  Programová náplň partnerské spolupráce s městem P. Bystrica 

 

 

Diskuse: 
 

➢ Ing. Holiš – informuje zastupitele, že v rámci oslav 750 výročí města by dne 3. 11. 
2017 mělo proběhnout slavnostní zasedání zastupitelstva města, na které budou pozvaní, 
krom jiných hostů,  také zastupitelé, členové rady, starostové a místostarostové let minulých. 

 
 

Hlasování o usnesení č. 15/XVIII.  



Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o rozsahu 
spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2017 dle 
důvodové zprávy a jejich příloh. 
 
 Hlasování o usnesení č.15 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

10.2   Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se 
stanovují případy vymezení kratší doby nočního klidu 

Předkladatel: Mgr.  Kosová,  Mgr. Gross 
Odbor kanceláře starosty (OKS) za účelem zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanovují případy vymezení kratší doby nočního klidu, zkompletoval v době od listopadu 2016 do března 
2017 seznam společenských akcí pro rok 2017, které zasahují do doby nočního klidu, a jejichž 
pořadatelé projevili zájem využít možnost, zkrátit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky v době 
konání společenské akce dobu nočního klidu. (viz příloha č. 2 této důvodové zprávy – seznam 
společenských akcí pro rok 2017) Pořadatelé byli OKS osloveni jednak v průběhu konání kulturního 
workshopu, který proběhl 10. 11. 2016, jednak prostřednictvím výzvy uveřejněné na webových 
stránkách města a na oficiálním facebookovém profilu města.   
 
Seznam společenských akcí pro rok 2017 byl projednán na kulturní komisi rady města a dne 24. 3. 2017 
na radě města. Usnesením č. 1077/69 uložila rada města městskému úřadu vypracovat návrh obecně 
závazné vyhlášky s tím, že zákonná doba nočního klidu, která je od 22:00 hodin do 6:00 hodin, může 
být zkrácena nejvíce o tři hodiny. (Tzn., že doba nočního klidu musí začínat nejpozději v 1 hodinu v noci 
a trvat vždy do 6 hodin ráno.)  
 
Návrh textu obecně závazné vyhlášky (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) byl zaslán k posouzení 
Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, územní pracoviště Zlín. MV ČR si 6. 4. 2017 telefonicky 
vyžádalo písemné zdůvodnění, v čem je spatřována výjimečnost společenských akcí, které jsou 
uvedeny v návrhu obecně závazné vyhlášky a kvůli kterým dojde ke zkrácení doby nočního klidu pro 
obyvatele Rožnova pod Radhoštěm. Zaslané písemné zdůvodnění je uvedeno příloze č. 3 této 
důvodové zprávy. 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky byl projednán na radě města dne 7. 4. 2017. Na tomto jednání přijala 
rada města usnesení č. 1106/71, kterým doporučuje zastupitelstvu města obecně závaznou vyhlášku 
ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy schválit a vydat.  
 
 
 
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  obecně závazná vyhláška č. 2/2017  
P2 -  seznam společenských akcí pro rok 2017 
P3 -  zdůvodnění vybraných akcí   

 

 

Diskuse: 
 

➢ Mgr. Kosová  – hodnotící komise doporučila zkrácení doby nočního klidu. Nyní 
zastupitelům předkládáme žádosti organizátorů akcí o výjimku, které jsme obdrželi. Svou 
původní žádost opravují hasiči, kteří zkrátili dobu trvání akce do 24:00 hod.  

➢ p. Baratka – táže se, jak to vypadá s regulací ohňostrojů, které by také měly být 
omezeny dle doby nočního klidu.  



➢ Mgr. Kosová – ohňostroje prozatím nemáme řešeny OZV, vztahuje se na ně ale 
dodržování doby nočního klidu. 

 
 
 

Hlasování o usnesení č. 16/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanovují případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové  zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška 
je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č.16 /XVIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

11.1   Informace o územní studii Písečný v Rožnově pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr.  Kosová, Ing. Vojkůvková 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm je pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů včetně územních studií. 
 
Územní studii Písečný zpracovalo na základě zadání od pořizovatele architektonické studio Acht, spol. 
s.r.o., Praha, zodpovědný projektant Ing. arch. Topolovský – autorizovaný architekt. Důvodem pro 
zadání studie byla nutnost koordinace výstavby v zastavitelné lokalitě pro bydlení hromadné nad 
sídlištěm Písečný o výměře cca 10 hektarů. 
 
Studie řeší komplexně zástavbu v zastavitelné ploše pro bytové domy. V rámci studie je řešen 
komunikační systém v území včetně navazující dopravní infrastruktury-parkovací místa, chodníky a pěší 
komunikace, které jsou provázány do okolní krajiny. Studie dále řeší technickou infrastrukturu - vodovod, 
kanalizaci, elektrické vedení, plynovod, kabelové vedení, veřejné osvětlení, místa pro odpad apod. 
Vlastní umístění bytových domů je variabilní a je  regulováno stavebními čarami. Studie též navrhuje 
objemové řešení bytových domů v závislosti na umístění. Ve spodní části území jsou navrženy převážně 
bytové domy se čtyřmi nadzemními podlažími, v horní části v závislosti na zvedajícím se terénu se 
výstavba zdrobňuje a jsou zde navrženy bytové domy se třemi nadzemními podlažími. Poslední řada 
stávajících panelových domů je oddělena od nové zástavby plochou zeleně a plochou veřejného 
prostranství. Další významný prvek zeleně, dělící pohledově i plošně zástavbu bytových domů, je 
navržen severozápadním směrem až ke stávajícímu lesíku.  
    
V průběhu zpracování územní studie se uskutečnilo několik pracovních schůzek za účasti pořizovatele, 
architekta města a vedení města, na základě kterých projektant zapracoval připomínky do výsledného 
řešení.    
S návrhem územní studie byly seznámeny dotčené orgány a veřejnost na jednáních dne 18. 1. 2017. 
Všichni vlastníci předmětných pozemků byli o jednání vyrozuměni dopisem.   Územní studie Písečný je 
vystavena na internetových stránkách města - www.roznov.cz. 
  
Pořizovatel podle § 30 odst. 4 stavebního zákona na závěr pořizování územní studie vkládá data o studii 
do evidence územně plánovací činnosti.         
 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 

 

Diskuse: 
 

➢ p. Koryčanský – táže se jak město bude s výstavbou postupovat? Upozorňuje na 
nedostatek garáží a parkovacích ploch v dané lokalitě.  

http://www.roznov.cz./


➢ Ing. Horký – parkovací plochy ve studii zahrnuty jsou dokonce jejich počet překračuje 
doporučenou normu vzhledem k množství bytů. Co se etapizace výstavby týče, nemáme 
nástroj jak tuto ovlivnit. Pokud si žadatel požádá, že chce stavět, nemáme možnost mu v tom 
zabránit.  

➢ Ing. Holiš – studie byla veřejně projednána  s majiteli pozemků v lokalitě, správci sítí i 
veřejností. Území je naplánováno včetně parkovacích ploch a dopravní obslužnosti.  
Dokončení technické a dopravní infrastruktury bude řešeno podmínkou smlouvy 
s developerem. Máme připraveny různé možnosti města, jak výstavbu v lokalitě korigovat.  

➢ Ing. Matějka – upozorňuje na nutnost zveřejnění studie, aby nedošlo k zavádějícím 
informacím ze strany developera. 

➢ Mgr. Kosová – podklady již zveřejněny byly, po-té co bude studie zpracována bude 
prezentována dál. Každý, kdo by měl o byt v lokalitě zájem má takto vizi, jak bude lokalita 
v budoucnu vypadat. Jde o maximální variantu zástavby, kterou lokalita unese. Tato však 
nemusí být naplněna.  Zpracování studie zainvestoval investor, který má zájem o výstavbu 
v dané lokalitě.  

➢ Mgr. Kopecký – někteří občané se obávají velké zástavby v území, zda by spíše 
nebyl vhodný kompromis mezi kvalitou bydlení a maximalistickou variantou zástavby. 

➢ Ing. Horký – jde o rozumnou variantu řešení, kde je dbáno na rovnováhu kvality 
bydlení a množstvím zeleně. 

➢ p. Koryčanský – má informaci, že velké byty se v lokalitě prodávají, malé nikoli, 
obává se, aby byty nesloužily jako rekreační bydlení pro obyvatele okolních měst. Město zde 
potřebuje stálé obyvatele, nikoli pouze turisty.  

➢ Ing. Holiš – firma pomáhá městu se zpracováním materiálu, který řeší lokalitu 

komplexně. Do studie byly zapracovány požadavky stávajících obyvatel. Město by něco 
takového samo nezrealizovalo. V další fázi budeme schvalovat smlouvu na inženýrské sítě, 
kde si můžeme klást podmínky.  

➢ Mgr. Kosová – doplňuje, že momentálně je  nejvíce komplikovaná  výstavba nad 
finančním úřadem. Územní plán v lokalitě výstavbu povoluje, my tímto jen chceme nastavit 
pravidla, investor nám sám vyšel vstříc.  

➢ Ing. Vojkůvková – doplňuje, že v minulosti se na sídlišti Písečný počítalo s další 
výstavbou 8 patrových panelových domů. Takže oproti této variantě se město chová 
k lokalitě velmi ohleduplně. 

➢ Ing. Matějka – táže se , zda je ve studii počítáno s volnočasovým prostorem? 
➢ Ing. Horký – pro jednotlivé komunity jsou zde vyčleněny plochy jako centrální 

prostranství.  
➢ Ing. Holiš – dodává, že zastupitelé v loňské roce schválili nákup pozemků v této 

lokalitě, nyní díky plánované výstavbě se  cena pozemku zvyšuje. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 17/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci odboru 
výstavby a územního plánování městského úřadu o územní studii Písečný dle důvodové 
zprávy.    
 
 
 Hlasování o usnesení č.17 /XVIII: 

Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

Starosta vyhlašuje 10 minutovou přestávku, 
 
Ing. Kučera v 18:10 hod – odchází 
 



12.1  Volba člena kontrolního výboru 
Předkladatel: Libor Zavadil 

Kontrolní výbor po rezignaci Ing. Petra Poláška (KSČM) počtem svých členů (8) nesplňuje požadavek 
zákona na lichý počet členů. 
 
Jméno kandidáta bude doplněno dle návrhů členů zastupitelstva. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 

Diskuse: 
➢ Ing. Holiš – informuje, že byly osloveny opoziční politická uskupení, aby nominovali 

své zástupce.  
Nominace ODS : 
Ing. Petr Holý, bytem Sluneční 2418 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  nar. 16 .3. 1965  , 
(obchodní ředitel OTHERM Window Holding a.s., Zašová,  bývalý člen zastupitelstva 
města) 
Nominace Zdravého Rožnova: 
Erika Halamíčková, Wolkerova 878, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, nar. 5. 2. 1969 
(Zaměstnankyně městské knihovny, zaměřuje se na práci s dětmi.) 
➢ RNDr. Lukáš – Ing. Holý již členem KV  v minulosti byl, často se však ze zasedání 

omlouval pro svou pracovní vytíženost, táže se zda tomu nyní nebude stejně? 
➢ p. Vychodil – pokud se nominoval, tak snad se jednání účastnit bude. 
➢ Mgr. Kopecký – podpoří pana Holého. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí členem Kontrolního výboru 
zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Petra Holého, nar. 16. 3. 1965, 
trvale bytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 Hlasování o usnesení č.18 /XVIII: 

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

¨ 
Usnesení přijato. 
 
 

12.2  Pověření k výkonu funkce oddávajícího při svatebních obřadech. 
Předkladatel: Ing. Holiš 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 18. 11. 2014 byli pověřeni výkonem funkce 
oddávajícího při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat 
státní znak členové rady města a někteří z řad zastupitelstva města. O tuto možnost nyní také požádal 
zastupitel pan Alois Vychodil. 

Na základě jeho žádosti předkládáme k přijetí výše uvedený návrh usnesení.  

 
 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje výkonem funkce oddávajícího 
při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat 
státní znak zastupitele pana Aloise Vychodila. 
 
 Hlasování o usnesení č.19 /XVIII: 



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

¨ 
Usnesení přijato. 
 
 

12.3  Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm z roku 
2009 

Předkladatel: Ing. Holiš 
Dne 20. 10. 2009 přijalo zastupitelstvo města na svém zasedání usnesení č. 17/XIX tohoto znění:  
 
usnesení zastupitelstva města č. 17/XIX ze dne 20. 10. 2009 
1. Zastupitelstvo města odsuzuje opakovaný útok na majetek představitelů města.     Poslední útok se 

konal dne 8. 10. 09, kdy byl poškozen automobil veřejného činitele, místostarosty Aloise Vychodila. 
2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína jednáním s policií ČR za 

účelem došetření tohoto útoku. Domníváme se, že tento útok vykazuje prvky působení 
organizovaného zločinu ve městě, a proto žádáme o pomoc specializovaných útvarů policie ČR 
zaměřených pro boj s organizovaným zločinem. 

3. Zastupitelstvo města pověřuje starostu a radu města vypracovat opatření ke zvýšení bezpečnosti ve 
městě. 

4. Zastupitelstvo města vypisuje odměnu za informaci, která povede k odhalení pachatelů a 
organizátorů útoků na majetky představitelů města ve výši 100 tis. Kč. 

 
Vzhledem k době, která od událostí popisovaných v usnesení č. 17/XIX uběhla, navrhujeme revokaci 
bodu 4 tohoto usnesení a tím zrušení vypsané odměny.  
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 

Diskuse: 
➢ p. Vychodil -  informuje zastupitele o historii útoků na veřejné činitele od roku 2007 

do roku 2009. Jednalo se vždy o poškození majetku veřejných činitelů, ve většině případů 
osobních automobilů. Tuto činnost páchali členové rožnovského podsvětí, protože chtěli 
dosáhnout na majetek města. Trestné činy byly šetřeny policií, avšak k dopadení a 
usvědčení pachatelů nedošlo. Proto bylo přijato výše uvedené usnesení, které mělo 
napomoci k dopadení pachatele. Avšak uvedená částka zřejmě nebyla motivující. 
➢ Ing. Rýznar – šlo o to pachatele dopadnout , potrestat, usvědčit. Okruh pachatelů je 

znám. Pokud se nyní usnesení zruší, nebude ani v budoucnu pachatel usvědčen. 
➢ Ing. Holiš – zcela kategoricky se dnešní vedení města distancuje od těchto činů. 

Každý zločin by měl být potrestán, ale po 8,5 letech je záležitost již promlčená.  V případě, 
že by se nyní či v budoucnu někdo přihlásil, nemohli bychom mu odměnu vyplatit, město 
nemá takovou částku alokovánu ve svém rozpočtu. Ale chápe, že v minulosti, kdy záležitost 
byla aktuální zastupitelé takovéto usnesení přijali.  
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XVIII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ruší bod č. 4 usnesení zastupitelstva 
města č. 17/XIX ze dne 20. 10. 2009, kterým vypsalo odměnu ve výši 100 tis. Kč za 
informaci, která povede k odhalení pachatelů a organizátorů útoků na majetky 
představitelů města, dle důvodové zprávy. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č.20 /XVIII: 

Pro:            11                Proti:                    2 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           1 

¨ 



Usnesení přijato. 
 
 

13.1  Informace o přípravě koncepce rozvoje bydlení 
Předkladatel: Ing. Kučera 
Informoval o složení pracovní skupiny pro bytovou politiku města, a pracovní skupiny pro výkup 
inženýrských sítí a harmonogramu zpracování KRB. 
 

Diskuse: 
➢ p. Vychodil -  je odpůrcem nákupu bytů, za zákona vypadla povinnost pro obce 

zajišťovat sociální bydlení. Má několik dotazů: 
1) Zakládá žádost o dotaci povinnost města zajišťovat sociální bydlení za podmínek, které 
uvádí návrh zákona? 
2) V jaké fázi je přidělení dotace na nákup předmětných bytů?,  
3) Budou oba byty přiděleny před platností zákona? 
4) Nehrozí vrácení dotace při nesplnění zákonných podmínek pro přidělení sociálního 
bydlení? 

➢ Ing. Kučera Jan – dotace není vázána na zákon, tudíž nehrozí její vrácení. Dotaci 
jsme prozatím neobdrželi. Nyní  je připomínkovaná žádost. Byty budeme obsazovat 
v horizontu měsíců na základě schválené koncepce rozvoje bydlení. Nájemníci bytů budou 
mít přesně stanoveny své povinnosti, zároveň chceme, aby se měli možnost rozvíjet, pakliže 
podmínky budou plnit. 

➢ P. Vychodil - přihlásí se město do povinnosti zajištění sociálního bydlení dle zákona? 
➢ Ing. Kučera – povinnost ještě není schválena, bude to otázka diskuse právě řídícího 

výboru.  
➢ Ing. Holiš – doplňuje, že účinnost zákona bude od září či října 2018 a sami nevíme, 

co všechno bude zákon obsahovat. 
➢ P. Koryčanský – pokud  jsou byty již zrekonstruované, dotaci nemáme, byty ano,  

proč tam už někdo nebydlí? 
➢ Ing. Holiš – zastupitelé schválili nákup bytů, žádáme o dotaci, žádost je stále 

v řešení. Abychom dotaci obdrželi, musíme splnit podmínky dotace, kdy byty nesmí být 
obsazeny dříve, než bude dotace schválena. Pokud toto porušíme, dotaci neobdržíme.  

➢ Ing. Marcin – v minulém týdnu jsme dotazovali IROP, předložili jsme vše v termínu 
nemůžeme však na IROP tlačit. 

 
 
 
 
 

13.2  Informace o činnosti městského zahradníka 
Předkladatel: Ing. Kosová, Ing. Slobodová 
Ing. Slobodová – promítla  prezentaci (prezentace je přílohou č. 2 zápisu)  o činnosti městského 
zahradníka, která zahrnuje péči o stávající dřeviny ve městě, údržbu a výsadbu městských ploch, vizi, 
jak některé plochy budou vypadat, co se připravuje . 

 

Diskuse: 
➢ Mgr. Kosová – čas ukáže, do jaké míry je práce zahradníka přínosná.  Co se týče 

údržby zeleně, na webových stránkách informujeme  kdy v jednotlivých lokalitách co probíhá 
včetně harmonogramu sečení.  

➢ p. Koryčanský – viz. ul. Sevastopolská, nyní zde probíhá revitalizace, budou se 
opravovat chodníky, parkovací plochy. Proč některé stromy nevykácíme už nyní? Namítá, že 
jde o nekoncepční práci. Dále upozorňuje na potřebu zhotovení depozitu stromů – když nám 
některé stromy odumřou, aby se mohly nahradit již stejně vzrostlými, a nemusely se 
vysazovat nové a malé stromy.  



➢ Ing. Marcin – dnes se schválily finance na projektovou dokumentaci na ul. 
Sevastopolská.  Vše je teprve v řešení, kácet stromy již nyní je zbytečné. Samotná 
rekonstrukce přichází v úvahu v příštím roce nejdříve. S pracemi postupujeme koordinovaně. 

➢ Ing. Holiš – v Tylovicích jsme skáceli zeleň předem a také to bylo špatně. 
➢ p. Vičarová – táže se, zda budou výsadbou kvetoucí zeleně zrušeny travnaté plochy 

na náměstí? 
➢ Mgr. Kosová – počítáme s tím jde o návrh architektů.  

 

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

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Horký 
Harmonogram stávajících kroků za účelem přípravy projektu:   
 
(ke dni 10. 4. 2017 nebylo JŘBÚ uzavřeno a jeho účastníci jsou vázáni mlčenlivostí, stejně jako při 
jakékoli jiné veřejné zakázce. Postup jednání je proto popsán pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
 
20.12.2016 Rada města schválila svým usnesením č. 957/62 jako vítěze urbanisticko-

architektonické soutěže na projekt „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ 
společnost Archteam projektová kancelář s.r.o., Brno 

 
13.1.2017 Rada města schválila svým usnesením č. 972/64 zahájení jednacího řízení bez 

uveřejnění v souladu s §65 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na projekční práce výše uvedeného projektu s vítězným uchazečem 
urbanisticko-architektonické soutěže. tedy zahájením jednání s dodavatelem.  

 
Jednací řízení bez uveřejnění je možno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použít v případech, 
jestliže je veřejná zakázka na služby 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.  

 
27.1.2017 Bylo zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s vybraným uchazečem, řešící především 

rozsahy požadovaných dokumentací. 
 

Následovala vernisáž soutěžních návrhů v prostorách kina Panorama. 
  
1.2.2017 Uchazeči byla zaslána vzorová smlouva o dílo na projekční práce. 
 
3.2.2017  Jednání pro nemoc autorů zrušeno. 
 
15.2.2017 Osobní jednání v Rožnově pod Radhoštěm. Představení jiného obdobného projektu 

architektonické kanceláře vč. ukázky rozsahu související kompletní projektové 
dokumentace. Představení cenové nabídky a rozsahu prací. 

 
24.2.2017 Prohlídka referenčního projektu v Brně, jednání o možnostech úprav cenové nabídky a 

postupu prací. 
 
březen 2017 Opakované telefonické hovory vedoucího odboru rozvoje s vítězným uchazečem 

zpřesňující rozsah požadovaných dokumentací a zejména ceny za dílo. 
 
22.3.2017 Osobní jednání v Rožnově pod Radhoštěm nad podmínkami smlouvy o dílo 
 
10.4.2017 Připraven nový návrh smlouvy o dílo a nadále probíhá oboustranné připomínkování 

podmínek smlouvy 

 
 



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

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Horký 

Harmonogram stávajících kroků za účelem přípravy projektu:   
(ke dni 10 .4. 2017 nebylo JŘBÚ uzavřeno a jeho účastníci jsou vázáni mlčenlivostí, stejně jako při 
jakékoli jiné veřejné zakázce. Postup jednání je proto popsán pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
 
16.11.2016 Rada města schválila svým usnesením č. 899/58 jako vítěze urbanisticko-

architektonické soutěže na projekt „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ 
uchazeče, kterými jsou:   

• Ing. arch. Radim Horák, Brno 

• Ing. arch. Milan Joja, Brno 

• Bc. Martina Fojtíková, Jablůnka 

• Anna Bařinová, Dolní Dunajovice 

• Ing. arch. Karel Kubza, Lazničky 
 
2.12.2016 Rada města schválila svým usnesením č. 921/59 zahájení jednacího řízení bez 

uveřejnění v souladu s §65 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na projekční práce výše uvedeného projektu s vítězným uchazečem 
urbanisticko-architektonické soutěže. tedy zahájením jednání s dodavatelem.  

 
Jednací řízení bez uveřejnění je možno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použít v případech, 
jestliže je veřejná zakázka na služby 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.  

 
13.1.2017  Bylo zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s vybranými uchazeči, řešící především 

rozsahy požadovaných dokumentací. 
 

Následovala vernisáž soutěžních návrhů v prostorách kina Panorama. 
 
23.1.2017 V návaznosti na upřesněný rozsah dokumentace uchazeči zaslali první zpřesňující 

návrh cenové nabídky.  
 
27.1.2017 Interní porada týmu k JŘBÚ k rozsahu a výši cenové nabídky. 
 
3.2.2017 Jednání s uchazeči formou telekonference a ujednání konečné ceny projekčních prací. 

Dále bude jednáno znění smlouvy. 
 
17.2.2017  Uchazečům zaslán návrh smlouvy o dílo k diskuzi. 
 
24.2.2017  Osobní jednání s uchazeči v Brně, projednávání připomínek právního zástupce autorů 

ke smlouvě. 
 
7.3.2017  Doručen protinávrh smlouvy.  
 
15.3.2017  0. zasedání výrobního výboru, seznámení s autory návrhu, diskuze nad nastavením 

harmonogramu prací, připomínky k projektu a ujasnění si tak rozsahu smlouvy o dílo na 
projekční práce s ohledem na technické požadavky a zejména harmonogram projektu 
(zejm. v návaznosti na harmonogram dotačního programu OPŽP). 

 
28.3.2017  Diskuze nad obsahem smlouvy o dílo (dílčí změny ustanovení smlouvy, stanovení 

rozsahu příloh smlouvy). 
 
31.3.2017  Telekonference nad spornými body smlouvy o dílo. 
 



7.4.2017  Rada města vyžaduje upřesnění vztahu, zejm. otázku převodu autorských práv, mezi 
autory návrhu a jednajícím uchazečem. 

 

13.5. Informace, různé: 
 
Diskuse: 

➢ P. Vychodil – upozorňuje na problematické doručování Spektra, kdy např. lokalita Na 
Vyhlídce nedostala již 2 vydání a podobně jsou na tom i jiné lokality. Informoval se proto na 
České poště, bylo mu řečeno, že nemají dost zaměstnanců. Bylo by zapotřebí záležitost řešit 
a změnit doručovatelskou firmu. PODNĚT! 

➢ Ing. Holiš – pozveme k jednání zástupce pošty a záležitost prověříme. 
➢ p. Koryčanský – upozorňuje na možnost vybudování vstupu ze zadní strany 

polikliniky, bylo by dobré to zadat. Dále upozorňuje na špatný stav vozovek po zimním 
období na ul. Hradišťko . PODNĚT! 

➢ Ing. Žák – možností vybudování zadního vchodu na poliklinice jsme se již zabývali, 
bohužel z hlediska technického by šlo o náročný zásah s vysokými finanční náklady. Proto 
jsme k tomu již v loňském roce dali zamítavé stanovisko 

➢ Ing. Holiš – lokalitu u polikliniky vč. ul. Letenská řešíme komplexně, do 2 týdnů bude 
návrh možno shlédnout. Co se oprav vozovek týče, snažíme se to řešit postupně, Hradišťko 
je ale krajská komunikace, vyvoláme jednání s krajem.  

➢ Ing. Slobodová – doplňuje, že RM schválila vítěze na veřejnou zakázku úprava 
komunikací ve městě, stávající podmínky jsou nevyhovující, záležitost je v řešení. 
 
 
 

 
 
 

13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 19:41  hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     18. 4.  2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ……………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
                                     Ing. Lenka Střálková    …………………………………………… 
   
 
                                                Alois Vychodil       ………………………………………. …… 
 
 

 


