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1. ZAHÁJENÍ   
XVII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:05 hodin. 
Přítomno:   17     zastupitelů,  
Omluveni:  Ing. Lenka Střálková, Ing. Jaroslav Kučera, Petr Jelínek, Bc. Zlatuše Lušovská 
 
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. 
Dále uvedl, že  materiály k zastupitelstvu byly zveřejněny v předstihu na webových stránkách 
města. 
 
 
 
2.   STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:             
 
 Petru Holišovou    

     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
  RNDr. Ivana Lukáše      -  souhlasí 
 Jaromíra  Koryčanského   -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 
Pro:          17                    Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:        0 
       
     Návrh byl přijat. 
 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
jako předsedu: 
 Ing. Martina Houšku    – souhlasí 

 
jako členy: 
 MVDr. Janu Malcovou  – souhlasí 
 Mgr. Miroslava Kokinopulose  – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 
Pro:             17                    Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 1/XVII: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XVII: 
Pro:               16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
 Ing. Martinák - sdělil, že městský úřad momentálně neeviduje žádný úkol, který by 

mu byl uložen zastupitelstvem města. 
 
5.1  Informace o činnosti rady města 
 Ing. Martinák - Rada města se od posledního prosincového zasedání zastupitelstva 

sešla na čtyřech zasedáních v termínech: 22.12., 13.1., 27.1., 13.2. Celkem projednala 59  
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). 
 
Diskuse: 
 Bc. Blinková - má několik dotazů: 

1) k usnesení č. 971/64 - zrušení veřejné zakázky malého rozsahu  "Noclehárna a denní 
centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm – vybavení“, z jakého důvodu byla 
zakázka zrušena? 
2) usnesení č. 983/64 -  RM ukládá úkol vedoucí odboru kanceláře starosty připravit návrh 
kritérií pro výběr dalšího partnerského města, chceme další partnerské město? Pokud ano, 
návrh by se měl předložit zastupitelstvu. 
3) usnesení č. 988/65 - schválení smlouvy o poskytnutí bezúplatné výhradní licence k 
logotypu oslav 750. výročí založení města. Proč na návrhu loga nepracoval městský grafik? 
4) usnesení č. 989/65 - odstoupení dvou členů komise energetické - proč tito odstoupili? 
 Ing. Marcin - viz. 1)  odpovídá, že v termínu nebyla doručena žádná nabídka. 

Vybavení se pořídilo v rámci investice formou objednávky.  
 Ing. Holiš - viz..2) byli jsme poptáni Ukrajinským velvyslanectvím, zda neprojevíme 

zájem o spolupráci s ukrajinským městem Rachiv. Na základě tohoto podnětu jsme zjistili, že 
město nemá zpracována kritéria, dle kterých by probíhal případný výběr partnerských měst. 
Na nabídku jsme prozatím neodpovídali. V případě, že bychom se pro další spolupráci 
rozhodli, zastupitelé by byli předem informováni. 
 Ing. Kučera - viz. 3) - městský grafik je vytížený. Naší snahou bylo zapojit do tvorby 

loga veřejnost a získat tak co nejširší  portfolio návrhů. 
 p. Macek - viz. 4) předseda energetické komise - členové sami podali rezignaci na 

post členů komise  z důvodu časové a pracovní vytíženosti. 
 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  informovala o zastavení soudního řízení ve věci o povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí k budově T klubu. Vrchní soud v Olomouci zrušil 
rozsudek Krajského soudu v Ostravě v této věci s tím, že žádný z účastníků nemá právo na 
náhradu nákladů řízení. Usnesení vrchního soudu je zveřejněno na webových stránkách 
města. 
Dále sdělila, že u okresního soudu proběhlo ústní jednání ve věci o určení vlastnického 
práva k budovám ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky. Okresní soud žalobu města 
zamítl s odůvodněním, že o vlastnictví těchto budov bylo již pravomocně rozhodnuto, 
přičemž toto rozhodnutí je závazné jak pro účastníky řízení, tak pro soud. Jako další důvod 
zamítnutí žaloby soud uvedl, že protokol o předání majetku z r. 1991, o který se opírala 

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


žaloba města, není nabývacím titulem, neboť v něm chybí projev vůle jeho účastníků a jedná 
se pouze o protokol, ve kterém strany deklarují realizaci rozhodnutí vrchního ředitele sekce 
elektrotechniky a elektroniky Ministerstva průmyslu ČR a je tedy pouze sumarizací majetku. 
Právní zástupce města t.č. připravuje odvolání proti tomuto rozsudku okresního soudu. 
Rozsudek okresního soudu je zveřejněn na webu města. Rozdíl mezi tzv. hlavním sporem a 
sporem o určení vlastnického práva k budovám ZŠ a MŠ spočívá v tom, že zatímco sporné 
nemovité věci v hlavním sporu byly uvedeny v privatizačním projektu bývalé TESLY Rožnov, 
a.s., u budov MŠ a ZŠ byl nabývacím titulem protokol o předání majetku z r. 1991 uzavřený 
mezi městem a TESLOU Rožnov, a.s., který okresní soud vyhodnotil nezpůsobilým 
nabývacím titulem.  
Ing. Holiš - informoval o setkání členů skupiny IPR za účasti Mgr. Mumulose s tím, že po 
soudním jednání se uskutečnila schůzka i se zástupci společnosti IPR s cílem dohodnout se 
na dalším užívání budov ZŠ a MŠ a na způsobu placení nájemného. Dohoda zatím není 
připravena, neboť protistrana dosud nedala svůj konečný návrh. V dohodě by se měly řešit i 
investice města do těchto budov. 
 
 
6.1  Rozpočtové opatření č. 7/2017 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2017. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Rozpočtové opatření č. 1/2017, které bylo předloženo v podkladových materiálech 
zastupitelům 
upravená P1 (upravená příloha č. 1) – upravené rozpočtové opatření č. 1/2017 na základě 
požadavku finančního výboru  
P2 - Rozpočtové opatření č. 2/2017 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - informuje, že na základě požadavku finančního výboru byla rozpočtová 

opatření rozdělena na upravené ROP  č. 1/2017 a ROP č. 2/2017. Jde o technické rozdělení 
původně předkládaného ROP 1/2017 na žádost finančního výboru, a to z důvodu 
samostatného hlasování o finančních výdajích týkajících se přístavby městské knihovny. 

Takto rozdělená rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu. 
 Bc. Blinková - táže se, zda v rámci rekonstrukce parkoviště Mlýnská dolina se řeší 

projektová příprava na vybudování WC na parkovišti? 
 Ing. Holiš - jde o přípravu území na cyklopodjezd u mostu u Eroplánu, Také zde 

chceme řešit, zda je možné i jiné  napojení na parkoviště. 
 Ing. Marcin - co se výstavby WC týče, tato by měla proběhnout v letošním roce, naší 

snahou je, aby WC bylo kvůli turistické sezóně vybudováno co nejdříve.  
 Bc. Blinková - táže se na částku určenou pro zdravou výživu ve školách? 
 Ing. Vrážel - jde o projekt zavedení zdravé výživy do škol a mateřských školek, 

částka je složena z příspěvku na ocenění personálu a propagační materiály. 
 Ing. Kučera - školy si vzájemně pomáhají při výměně receptů, které jsou bezmasé a 

za použití surovin zdravé výživy.  
 Ing. Matějka - Finanční výbor (FV) hlasoval o návrhu rozpočtových opatření č. 1 bez 

financí vyčleněných na přístavbu městské knihovny. O této položce hlasovali zvlášť. 
Rozpočtová opatření č. 1 schválil FV jednohlasně. Co se položky určené pro přístavbu týče, 
tuto FV nedoporučil ke schválení s dodatkem, že FV žádá vedení města o předložení 
aktualizovaného harmonogramu realizace a zdrojů financování výstavby přístavby knihovny 
a kulturního centra v souvislosti s dalšími připravovanými investičními akcemi.  
 
Hlasování o usnesení č. 2/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření 
č. 1/2017 v rozsahu 3.407 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její 



upravené přílohy č. 1 (bez výdajové položky 9 - Kulturní rozpočtová rezerva a 10 - 
Přístavba městské knihovny - PD). Upravené rozpočtové opatření č. 1/2017 je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XVII: 
Pro:            17                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 Ing. Holiš - upřesňuje, že byla ukončena architektonická soutěž, také jednání o ceně. 

Nemáme smlouvu, nemůžeme definovat harmonogram prací také z důvodu podepsané 
mlčenlivosti. Budeme se samozřejmě snažit maximálně částku snížit.  
 RNDr. Mikušek - FV neschválil navýšení položky vzhledem k tomu, že bylo 

deklarováno, že se začne s přístavbou knihovny a v zápětí s výstavbou kulturního centra. 
Obává se, že město na tyto akce vyčerpá veškeré finanční rezervy a pak nebudou finanční 
prostředky na menší investiční akce, které jsou ale neméně důležité a jsou v plánu. Proto 
žádali o seznam projektových dokumentací, které jsou již nachystány pro další potřebné 
investiční akce.  
 Ing. Holiš - časový harmonogram prozatím není k dispozici, pokud vše půjde dle 

plánu,  mohli bychom teoreticky s výstavbou knihovny začít v polovině roku 2018.  
 p. Vychodil - kritizuje, že zastupitelé mají schvalovat rozpočtová opatření týkající se 

akce, u které ještě nevíme, kolik město bude stát. Navrhuje odložit tuto záležitost na příští 
zasedání zastupitelstva, až budeme mít konkrétnější informace.  
 Ing. Holiš - opakuje, že v rámci soutěží musíme respektovat stanovená pravidla a 

prozatím je řízení v utajeném režimu.  V žádném případě nechceme, aby se projektovalo 
něco,  na co finance nebudou.  
 Ing. Matějka - dodává, že FV bude požadovat časový harmonogram plánovaných 

investičních akcí a bude se jím zabývat. 
 Bc. Blinková - navrhuje hlasovat o novém usnesení k projednávanému bodu,  kdy si 

ZM vyhrazuje právo rozhodovat o všech záležitostech (včetně smluv), souvisejících 
s výstavbou kulturního centra a přístavby knihovny.   
 RNDr. Mikušek - doplňuje, aby časový harmonogram zahrnoval investiční akce, na 

které již máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Máme dostatek nachystaných 
projektů a nevíme, kdy se budou realizovat. Co se financování výstavby KC a přístavby 
knihovny týče, obává se, že se město žene do finanční propasti. 
 Ing. Holiš - namítá, že město postupuje v souladu se schváleným akčním plánem. 
 Ing. Kučera - ZM schválilo akční plán do roku 2020, jehož součástí jsou všechny 

plánované investiční akce. Neví, jaký jiný materiál by měl být podrobnější, než akční plán. Je 
potřeba specifikovat, v čem má být harmonogram detailnější. 
 Ing. Matějka - FV informaci upřesní. 
 RNDr. Mikušek - namítá, že akční plán je „soubor různých přání“, a realita je jiná. Je 

zpracována řada projektových dokumentací, žádá o seznam těch, které jsou připraveny 
k realizaci.  
 Ing. Marcin - co se knihovny týče, jsme ve fázi před podpisem smlouvy, která bude 

ke schválení radou města. Co se týče kulturního centra, diskutujeme o ceně a konkrétních 
položkách projektové dokumentace.  
 Ing. Matějka - pokud by ZM chtělo schvalovat všechny kroky, související s výstavbou 

obou akcí, obává se, že by zde byl problém s termíny a časový harmonogram výstavby by se 
tak mohl posunout až o půl roku. To je rizikové. ZM může být průběžně informováno, ale 
mělo by dát RM důvěru při schvalování potřebných záležitostí.  
 Ing. Kučera - viz. akční plán, nedomnívá se, že by tento dokument byl pouze „soubor 

přání“, pro něco takového by nikdy nehlasoval. Město připraví detailnější aktualizované 
podklady dle požadavků FV a zastupitelstva -  ÚKOL.  Akční plán řeší dlouhodobě 
připravované důležité investiční akce města.  



 Ing. Matějka - domnívá se, že právě ZM rozhoduje  o nejdůležitějších krocích a to 
jsou finance. 
 Ing. arch. Horký - co se přístavby knihovny týče, byla stanovena určitá cena, kterou 

se nám podařilo snížit. V každé fázi stavby máme kontrolní rozpočet, dbáme na kontrolní 
mechanismy. 
 Ing. Holiš - cenu tlačíme dolů a projekt se snažíme zastropovat.  
 RNDr. Mikušek -  zákon 128 o obcích hovoří, že zastupitelstvo nese odpovědnost za 

finance města a také o nich rozhoduje. 
 p. Koryčanský - zastupitelstvo se rozhodlo, že přístavba knihovny bude realizovaná. 

Na akci tudíž  musíme uvolnit finance. Rozpočtová opatření podpoří, pokud se podaří 
projektovou dokumentaci a smlouvu  připravit na příští zasedání ZM.  
 Ing. Holiš vyhlašuje 5. minutovou přestávku.  
 Ing. Holiš -   v zákoně o obcích jsou jasně vymezená pravidla, práv a povinností RM 

a ZM. Pokud by ZM chtělo rozhodovat o všech záležitostech, nedokáže si to představit 
především z časového hlediska. U obou akcí bylo jednání bez uveřejnění.  Informace tudíž 
zveřejníme  jakmile to bude možné. Zastupitelstvu města neubíráme žádné pravomoci o 
rozhodování.  Pokud se podepíše smlouva, proběhne připomínkování studie, pak budeme 
zastupitele informovat, v jaké fázi přípravy projektu se nacházíme. 
 Ing. Matějka - usnesení navržené p. Blinkovou by podpořil, ale nesmělo by to 

zasahovat do časového harmonogramu prací. 
 
Hlasování o usnesení navrženém Bc. Blinkovou  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm si vyhrazuje právo rozhodovat o všech 
záležitostech (včetně smluv), souvisejících s výstavbou kulturního centra a přístavby 
knihovny.   
 
 Hlasování o usnesení  
Pro:            5                Proti:                    9 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XVII:   
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, 
jehož předmětem je přesun položek uvnitř rozpočtu s nulovým dopadem na straně 
příjmů i výdajů dle předložené přílohy. Rozpočtové opatření č. 2/2017 tvoří výdajová 
položka 9 - Kulturní rozpočtová rezerva a 10 - Přístavba městské knihovny - PD 
původně předkládaného rozpočtového opatření č. 1/2017. Rozpočtové opatření č. 
2/2017 je přílohou tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XVII: 
Pro:            13                Proti:                    2 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
6.2  Informace o provozních nákladech města 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Při projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2017 byl vznesen požadavek na odůvodnění zvýšení 
provozních nákladů města. K této problematice uvádíme: 
 
K pochopení problematiky je nutné upozornit na odlišnou terminologii v účetním pohledu některých 
výdajů města v porovnání s podnikatelským sektorem.  Město rozlišuje z pohledu rozpočtu 2 druhy 
výdajů, a to investice a provozní výdaje. Provozní výdaje jsou však veškeré platby rozpočtu, které 
nejsou investicí (nebo splátkami úvěru např. tzv. financování.) Zahrnujeme zde tedy opravy, mzdy, 
odvody z mezd, očistu města, údržbu zeleně, veškeré dotace jak grantové tako ostatní, výdaje na 



propagaci, příspěvky všech našich příspěvkových organizací, jakékoliv rezervy, svoz odpadu apod.   
Jedná se tedy o každý výdaj, který negeneruje vznik nového majetku. Tlak auditorů města je na 
správné rozlišení výdaje, zda se jedná zejména u nemovitostí o opravu nebo již zhodnocení. 
V podnikatelském sektoru má toto rozlišení význam na reálnou platbu daní, u města jde spíše o co 
nejpřesnější vypovídající schopnost účetnictví, kdy nedochází ,,k nafukování,, investic a tedy 
k optickému zvětšení hodnoty našeho majetku. Toto hledisko je velice důležité zejména pro bankovní 
ústavy. 
 
Kromě tohoto obecného rozlišení na 2 typy výdajů je odlišnost i v samotné terminologii PROVOZNÍCH 
nákladů. Provozní náklady u podnikatele jsou všechny náklady, které podnikatel má na svou vlastní – 
nevýrobní - režii. Jsou to tedy náklady, které odčerpávají zisk podnikatele spotřebou a vstupují do 
ceny výrobku.  U podnikatelů je tento ukazatel hlídán zejména u mezd a energií. Určitou paralelu je 
možné v účetnictví města najít pod druhovým členěním výdajů § 6171, což jsou náklady místní správy, 
tzn. náklady spotřeby úřadu.  Zde se jedná zejména o mzdy, náklady na elektrickou energii a jiná 
média budov úřadu, služební vozy, benzín, telefony apod. Výše těchto ,,vnitřních,, nákladů je 
jednoznačně odvozena od počtu zaměstnanců. V záležitosti mzdových nákladů se jedná hlavně o 
tabulkové navyšování platů, které vychází z platných předpisů. V oblasti energií je pak jejich výše 
úměrná počtu zaměstnanců a klimatickým podmínkám.  
 
Hodnotit tedy rozpočet pouze v logice minimalizace PROVOZNÍCH nákladů je nepřesné. Docházelo 
by tedy k situaci, kdy město upřednostňuje pouze budování zcela nového majetku. Město má však i 
další povinnosti, které musí plnit, a to výkon státní správy (občanské průkazy, matrika, pasy), regulace 
pořádku – veškeré náklady na městskou policii, financování škol a školek – příspěvky organizacím, 
podpora volnočasových aktivit – dotační programy, údržba majetku – opravy, běžná správa majetku, 
odvoz sněhu – elektrická energie ve veřejném osvětlení, svoz odpadu a jiné. Všechny tyto výdaje jsou 
provozní.  
 
V přiložené tabulce uvádíme největší položky provozních výdajů, které při porovnání s rokem 2016 
stoupají. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Diskuse: 
 Ing. Matějka - Finanční výbor (FV) se informací o provozních nákladech zabýval a 

vzal tuto na vědomí. 
 p. Vychodil - táže se, jak se na vkladech do společnosti psí útulek podílejí ostatní 

obce mikroregionu a které? Co jsou obecné opravy majetku? 
 Ing. Holiš - na vkladu se podílejí všechny obce mirkoregionu, krom města Zubří. 

Výše vkladu činí 320 tis. Kč. Do položky obecné opravy majetku zahrnujeme např. opravy 
chodníků a  budov, které má město v majetku a jejich údržbu.  
 RNDr. Mikušek - k položce údržba veřejné zeleně, zde   hodnotí špatný stav údržby 

parku. Táže se na položku 1100 tis. - nákup služeb SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
 Ing. Holiš - jde o vysoutěženou službu TV Beskyd - výroba Spektra, tisk, distribuce. 

Jde o fakturovanou službu a veškeré náklady související se Spektrem. 
 Bc. Blinková - táže se, zda nárůst provozních výdajů je správný? 
 Ing. Hrnčárek - podstatné je, že hlídáme finance za konkrétní provozní náklady 

úřadu a budov.  Pokud jde o navyšování finančních rezerv, je to otázkou. 
 Bc. Blinková - žádá o zaslání grafu ohledně výdajů za energii s porovnáním 

s minulými lety. PODNĚT!  V rámci údržby zeleně poukazuje na chudou květinovou výzdobu 
náměstí v minulém roce.  
 Mgr. Kosová - na náměstí chceme umístit výsadbu květin formou záhonů. Truhlíková 

výsadba je ve srovnání se záhony neefektivní. Co se parku týče  zaměřujeme se na péči o 
dřeviny  a to nejen v parku,  ale v celém městě. 

RNDr. Mikušek - odchází  v 15:55 hod. 
 RNDr. Lukáš - namítá, že právě péče o zeleň a především dřeviny se zlepšila. 
 Ing. Holiš- pan Molitor, který v minulosti obstarával  údržbou zeleně ve městě a 

výsadbu  svou činnost ukončil. Hledali jsme řešení. Nakoupilo se potřebné zařízení a nyní 
máme vyčleněny vlastní pracovníky, kteří se údržbou zeleně zabývají.  



 p. Koryčanský - přimlouvá se za pestřejší výzdobu náměstí, když letos město slaví 
750. let výročí.  
 
Hlasování o usnesení č. - bez návrhu usnesení 
 
 
6.3  Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o úvěru 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm v rámci restrukturalizace svého úvěrového portfolia uzavřelo v roce 
2011 s ČSOB, a.s. smlouvu o úvěru, jejíž předmětem byla konsolidace tehdy existujících úvěrů (78 mil 
Kč, 5 úvěrů) do jednoho nového úvěru a prolongace splátkového kalendáře. Souběžně si město 
zvýšilo angažovanost o 25 mil Kč na nové investice.  Tento úvěr byl tedy postupně v roce 2012 
načerpán na částku 103 mil Kč.   
 
V roce 2013 došlo k zajištění úroků úrokovým swapem (speciální forma fixace úroků úvěru), a to u 
části jistiny ve výši 70 %.  Nabídka na fixaci úrokové sazby byla opět soutěžena mezi 3 největšími 
bankovními ústavy.  Nejlepší nabídku předložila ČSOB, a.s. 
 
Výsledné úročení úvěru bylo tedy 
 
30 % úvěru úročení pohyblivé 
70 % úvěru úročení fixní 
 
Aktuální stav tohoto úvěru je k 31. 12. 2016 v hodnotě 73,5 mil Kč.  
 
Po rozdělení této částky na pohyblivou a fixovanou sazbu vychází: 
 
22,05 mil Kč pohyblivá sazba 3M Pribor (0,28 %) + 0,54 % marže banky = 0,82 % p. a. 
51,45 mil Kč fixovaná sazba 1,035 + 0,54 % marže banky = 1,575 % p. a. 
 
Navrhovaný dodatek snižuje úrokovou marži banky na 0,41 %.  Jedná se o celkové snížení úroků o 
0,13 % bodů.  Marže se tedy snižuje i u zafixované části úvěru, což není zcela obvyklé a je to 
nenároková nabídka banky. Vyjádřeno číselně při nezměněných podmínkách se jedná o roční úsporu 
97 114 Kč, tzn. do konce splatnosti úvěru (2026) pak cca 0,6 mil Kč.  
 
Výsledný stav úročení: 
 
Pohyblivá sazba 3 M PRIBOR + 0,41 = 0,69 % 
Fixovaná sazba 1,035 + 0,41 =1, 445 % 
 
Odborná veřejnost se domnívá, že po ukončení intervencí ze strany ČNB v roce 2017 dojde ke 
zvýšení základních úrokových sazeb, včetně sazby 3MPRIBOR, na které je nezafixovaná část úvěru 
vázána. V takovém případě dojde k námi odhadovanému efektu, kdy zajištěná část úvěru v dalších 
letech bude pod sazbou pohyblivou. Jedná se však o oblast, které se těžko predikuje. Pro názornost 
uvádíme aktuální odhad vývoje sazby PRIBOR (zdroj CNB). 
 

PROGNÓZA ÚROKOVÝCH SAZEB (3M PRIBOR) 
ukazatel    rok     ve výši 

úrokové sazby 3M PRIBOR 
2017 0,5 % 
2018 1,1 % 



 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje úrokových sazeb. Nejtmavší pásmo kolem středu 
prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují 
postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %. 

Zdroj: Analýza ČNB 2. 2. 2017 
 
https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza#PRIBOR 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2372/11/5625 
 
 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka - Finanční výbor (FV) projednal dodatek a doporučuje tento uzavřít.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 4/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o úvěru č. 2372/11/5625 ze dne 16. 12. 2011 s Československou obchodní 
bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, dle důvodové 
zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 1  je snížení úrokové marže banky. 
Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XVII: 
Pro:            15                Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.1  Projednání a schválení programové podpory pro rok 2017 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera 
k návrhu usnesení č. 1  

V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále 
jen „Zásady“) schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 
usnesením č. 22/IX, předkládáme zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města pro rok 2017 v členění na podporované oblasti a jednotlivé programy: 



PROGRAM I –   Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II –  Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III –  Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV –  Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
PROGRAM V –  Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
PROGRAM VI –  Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení  

kulturních programů a vystoupení 
PROGRAM VII -  Podpora komunitního života 
 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami 
na svých jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise 
pro životní prostředí, komise pro komunitní život a sportovní komise). Závěrečné zprávy z hodnocení 
žádostí jednotlivých komisí (příloha č. 4) jsou nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak vyplývá 
z těchto zpráv, nebylo možné vyhovět všem předloženým žádostem. Důvodem úplného nevyhovění 
některých žádostí bylo nesplnění programových zásad a podmínek stanovených pro žadatele 
v jednotlivých programech jako jsou např. výdaje na akce, které nesouvisí s účelem, na který je 
programová podpora poskytována. Konkrétní zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých zprávách 
uvedených dotačních komisí. Dotační komise dále částečné nevyhověly některým žadatelům v plné 
výši, z důvodu že výše požadovaných finančních prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční 
prostředky, které jsou na programovou podporu určeny.     
 
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu 
města přidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 a nepřidělení finančních prostředků 
žadatelům dle přílohy č. 2. 
 
k návrhu usnesení č. 2 
 
K samostatnému projednání předkládáme žádosti č. PI kul/27 paní Marie Chlebovské a žádost č. PI 
kul/29 pana Ladislava Zajíce uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy. Důvodem tohoto postupu je 
skutečnost, že v obou případech jde o projekty, u kterých by mělo při jejich realizaci dojít k užití 
majetku ve vlastnictví města.  
 
Kulturní dotační komise oba projekty podpořila.  
 
Protože však v těchto případech vystupuje město současně i v pozici vlastníka majetku, na kterém 
budou projekty realizovány, navrhujeme, aby současně se schválením smlouvy o poskytnutí 
programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 
15. 12. 2015 byla zastupitelstvem projednána a schválena i smlouva, která blíže vymezí podmínky o 
užití majetku ve vlastnictví města. O poskytnutí dotace těmto žadatelům by tedy bylo rozhodnuto na 
následujícím zasedání zastupitelstva města, kde by byly smlouvy předloženy současně – viz návrh 
usnesení č. 2.   
 
V případě paní Chlebovské se jedná o projekt Návrh realizace nástěnné malby – typu fresco 
v kombinaci fresco-secco, u jezírka v parku 
 
V případě pana Zajíce se jedná o projekt Otevřená Galerie Podchod 
 
Více informací k uvedeným žádostem naleznete v příloze č. 3. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - návrh na rozdělení programové podpory  
P2 -  návrh na neudělení programové podpory 
P3 -  projekty, při jejichž realizaci dojde k užití majetku ve vlastnictví města 
P4 -  závěrečné zprávy komisí 
 
 
Diskuse: 
 p. Vychodil - poukazuje na žádost FBK Rožnov, který žádá v programu 1.  160 tis., 

návrh komise je 85.000,- což je 53%. FBK má 161 členů klubu do 21. let. Oproti tomu HC 
klub žádá 122 tis., návrh komise  je 55 tis. což je 45%. HC klub má 202 členů do 21 let.  Klub 
Parkinson obdržel pouze částku 5.000 Kč, což je pouhých 20% ze svých  požadavků. 



Shrnuto, FBK, jehož jednatelem je Ing. Kučera  obdrželo 3x vyšší dotaci na člena, než 
ostatní. Jde o velmi nestandardní rozdělení financí. Dává POZMĚŇOVACÍ NÁVRH, aby se 
částka 3.000 Kč z FBK převedla na Klub Parkinson 
 Ing. Kučera - p. Vychodil srovnává nesrovnatelné.  Programová dotace je rozdělena 

na podporované oblasti a jednotlivé programy. P1 - je podpora určena na jednorázové 
aktivity a akce. Sportovní grantová komise zohledňuje významnost pořádaných akcí, 
množství členů a návštěvnost akcí a podpora je dlouhodobá. Takže pro tuto částku hlasovali 
zastupitelé již několikrát v minulých volebních obdobích. HC klub provozuje svou činnost na 
městském zařízení a neplatí nájem a nedostává tudíž tyto prostředky z programové podpory. 
Házená a florbal nemají k využití jiné sportoviště, než krajské zařízení, kde musí platit nájem, 
proto dostávají v rámci podpory od města vyšší částky.  Navíc je částka, kterou v letošním 
roce FBK obdrží  prokazatelně nižší, než v roce loňském.   
 Ing. Vrážel - sportovní grantová komise postupovala při rozdělování financí přesně 

dle stanovených postupů, jako tajemník komise je povinen toto kontrolovat. Svou práci 
odvádí členové grantové komise zodpovědně.  Každý z programů podporuje samostatně 
určitou část činnosti.  
 Mgr. Drápal - město se snaží podporovat sport dětí a mládeže. Bylo by dobré 

zamyslet se také nad tím, zda nezlepšit oddílům podmínky pro sport tím, že vybudujeme více 
vlastních sportovišť,  právě proto, aby kluby nemusely platit nájem. 
 Bc. Blinková - je pro podpořit Klub Parkinson. Také by se mělo přihlížet k částkám, 

které rodiče musí vynaložit na pořízení výstroje zde,  jde také o finanční rozdíl mezi hokejem 
a florbalem.  
 RNDr. Lukáš - chválí činnost grantových komisí. 
 Ing. Houška - zimní stadion nevyužívá jen HC, ale i široká veřejnost. Podobně 

můžeme uvažovat i u jiných sportů - plavci také využívají krytý bazén. 
 Ing. Kučera - město bohužel nemá tolik sportovišť, aby pokrylo zájem všech 

sportovních odvětví. Proto je třeba rozlišovat ty sporty, které podmínky pro svou činnost 
hrazené mají, a které si pronájem sportoviště musí platit.  
 Bc. Blinková - namítá, že v grantových komisích jsou zástupci všech politických 

uskupení, váží si jejich práce a respektuje jejich návrhy. Zastupitelé nemají všechny 
dostupné materiály k tomu, aby mohli  objektivně hodnotit. Nechce jejich závěr rozporovat. 
 p. Koryčanský - navrhuje částku zvýšit ze 3.000  na 15:000 Kč (vzápětí tento 

protinávrh stahuje)  
 Mgr. Kopecký - návrh je jistě dobře míněný, ale jde o nesystémové řešení, takto 

akorát znehodnotíme práci grantové komise.  
 Mgr. Drápal - v komisi jsou i zastupitelé, podíleli se na rozhodnutích. Pokud bychom 

chtěli záležitost objektivně posoudit, museli bychom se probírat všemi žádostmi a 
zkontrolovat tak celou práci grantové komise. 
 p. Vičarová - je pro podporu Klubu Parkinson, ale ne tímto způsobem. Protinávrh je 

nekoncepční. 
 Ing. Houška - apeluje na zastupitele, aby věnovali pozornost zásadám, dle kterých 

se granty rozdělují. 
 Ing. Kučera - v letošním roce chceme zásady grantového systému revidovat. 

Zastupitelé mohou už nyní nominovat členy této pracovní skupiny. 
 p. Vychodil - žádná komise není neomylná, udělali v rozhodnutí chybu, za svým 

názorem si stojí. 
 Mgr. Kokinopulos - dodává, že z grantového systému jsou vyloučeny příspěvkové 

organizace a zde by viděl hlavní námět ke změně. 
 Mgr. Kosová - v rámci revitalizace grantových zásad se budou řešit i příspěvkové 

organizace.  
 

 
 
 
 
 



 
Hlasování o POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU. Vychodila:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje převod částky 3.000 Kč 
z projektu „Mezinárodní floorbalový turnaj Hornets“, žadatele 1. FBK Rožnov pod 
Radhoštěm ve prospěch projektu „Účast a pořádání sportovních akcí“ žadatele 
Parkinson-Help z.s. v rámci Programu I. 
 
 Hlasování o pozměňovacím návrhu: 
Pro:            3                Proti:                    3 Zdržel se:            10 Nehlasoval:           1 
       
   Pozměňovací návrh  nepřijat. 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve 
výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit 
smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce 
programové dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové 
dotace s jednotlivými příjemci podepsat, 
 2. neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty 
uvedené v  příloze č. 2 důvodové zprávy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XVII: 
Pro:            14                Proti:                   1 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit pro 
žadatele uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy podmínky o užití majetku ve 
vlastnictví města a tyto podmínky společně se smlouvou o poskytnutí dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 
2015 předložit k projednání na následujícím zasedání zastupitelstva města, dle 
důvodové zprávy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/XVII: 
Pro:            15                Proti:                   0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
8.1  Projednání  a schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm v Národní 

síti Zdravých měst České republiky, schválení Deklarace k podpoře 
udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu 
Zdravé město a metody místní Agenda 21 a pověření do funkce politika 
Projektu. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera 
Město Rožnov pod Radhoštěm získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a zefektivnění 
výkonu veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“, jehož součástí je rovněž zavedení systému Místní 
Agenda 21 (MA21).  
 
V souvislosti se zapojením do systému MA21 město Rožnov pod Radhoštěm rovněž usiluje o členství 
v mezinárodně certifikované asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen „NSZM ČR“) a 
k realizaci „Projektu Zdravé město“ a „místní Agenda 21“ dle mezinárodních standardů OSN a EU. 



 
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 
1994. V současné době (stav k lednu 2017) zastřešuje 130 měst, obcí, mikroregionů,  
MAS a krajů. Asociace je založena jako sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 
40/1964 Sb., v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb. Registrace asociace: spolkový rejstřík, vedený u 
Městského soudu v Praze, spisová značka L 58724. Aktuální stanovy jsou uvedeny v příloze č. 1 
důvodové zprávy. 
 
Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, 
zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů (Projekt Zdravé město WHO, Agenda 21 
OSN, ad.). Za tímto účelem zajišťuje asociace přenos informací a poskytuje svým členům konzultace, 
vzdělávání a řadu jiných služeb.  
 
Členství města v NSZM ČR je navrženo zejména z důvodu potřeby posílit možnosti při získávání 
externích finančních zdrojů (fondy EU ap.). S těmito zdroji souvisí další rozvíjení kvality veřejné správy 
města v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN a též další zlepšování komunikace 
s veřejností.   
 
Dalším důvodem je možnost využívání know-how NSZM ČR pro systémovou práci v oblasti 
strategického plánování a řízení k udržitelnému rozvoji. V neposlední řadě je snaha o „Zdravé město“ 
dobrou vizitkou pro návštěvníky i mezinárodní partnery města – podpoří dobrou image. Členství 
poskytuje také možnosti užší spolupráce a využití informací a know-how NSZM ČR, spolupráci s jejími 
členy a odbornými partnery.  
 
Pro další postup je nutné, aby byly ustanoveny základní odpovědnosti za Projekt Zdravé město: 
• politik odpovědný za realizaci projektu „Zdravé město a MA21“ (člen politického vedení – starosta, 

místostarosta, radní), 
• koordinátor projektu „Zdravé město a MA21“ (zaměstnanec města zařazený do městského úřadu). 
 
Dále je pro přijetí Města jako člena NSZM ČR doporučeno schválení Deklarace Zdravého města a 
MA21 orgánem zastupitelstva (viz Příloha č. 02).  
 
Touto deklarací se město zavazuje k plnění doporučení mezinárodních dokumentů EU a OSN, 
zejména „Agenda 21, Agenda 2030, SGDs“ a „Zdraví 2020“.  
 
Z členství vyplývá členský příspěvek stanovený Valnou hromadou NSZM ČR:  
- v prvním roce členství v NSZM ČR – 5 000,- Kč 
- v dalších letech členství v NSZM ČR – 1,90 Kč na 1 obyvatele, max. 99 000,- Kč   
 
 
Další související informace k Projektu Zdravé město a Místní Agenda 21 
 
Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální 
strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k 
udržitelnému rozvoji.  
 
Kapitola 28 Agendy 21 říká: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své 
kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem 
určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a 
environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a 
předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou 
úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty 
veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“ 
 
Zásadní roli v MA21 hraje místní veřejná správa. Bez její aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako 
dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani dále fungovat. Veřejná správa - jak úředníci, tak 
především politici - má prostředky k vytváření prostoru a dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a 
vzájemné komunikaci. A měla by mít, bez ohledu na politickou orientaci, zájem takovéto prostředí 
vytvářet, neboť kvalita života a spokojenost občanů jsou jistě nadstranickými cíli, společnými napříč 
politickým spektrem. Veřejná správa sama však kvalitní místní Agendu 21 nezajistí. Protože jde o 
proces participativní, tedy účastenský, nezbytně k tomu potřebuje spolupráci s různými složkami 



místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba 
školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké 
neorganizované veřejnosti. 
 
Místní Agenda 21 (MA21) zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je 
zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní 
správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná 
veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské 
spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková 
veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu. A právě MA21 je 
procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Nezbytnou součástí fungující MA21 bezesporu 
jsou: 
 kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování; 
 průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství; 
 systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji. 
 
MA 21 sleduje a popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou nezbytné pro 
realizaci Agendy 21 v místních či regionálních podmínkách a zároveň počítá s dalším nezbytným 
aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů 
udržitelného rozvoje. Indikátory neboli ukazatele udržitelného rozvoje jsou praktickým nástrojem pro 
měření postupu práce na místní Agendě 21. Je to určitá množina informací, která nám ukazuje, jestli 
se ke stanoveným cílům přibližujeme nebo se od nich vzdalujeme. Slouží k tomu, abychom viděli, zda 
aktivity, které vyvíjíme, mají žádoucí dopad na vybrané oblasti.  
 
Co je udržitelný rozvoj?  
 
Základní definice OSN praví, že to je takový rozvoj, který zabezpečuje potřeby současné společnosti, 
aniž by omezoval možnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. O udržitelnosti 
můžeme hovořit jedině tehdy, pokud je ekonomický rozvoj uplatňován s ohledem na sociální a kulturní 
dopady s respektem k limitům životního prostředí, které jsou dány nezměnitelnou skutečností, že 
Země je jen jedna a její zdroje nejsou nevyčerpatelné a nezničitelné. Všechny tři pilíře (ekonomický, 
sociální, environmentální) by měly v ideálním případě být v rovnováze. Na místní úrovni je jistě třeba 
hledět například na zaměstnanost, možnosti a přístupnost vzdělání, zajištění práv menšin, 
spravedlnost a bezpečnost, dopady dopravy, nakládání s odpady, surovinami a vodou, znečištění 
ovzduší či stav okolní přírody. 
 
V roce 2003 vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR) a posléze jako její součást i 
Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (dále jen PS MA21). Skupina, v níž se sešli zástupci 
ministerstev, obcí, krajů i nevládních organizací, se již od počátku své činnosti zabývala především 
zásadní otázkou – jak poznat kvalitní a dobře vedenou místní Agendu 21, jak měřit její kvalitu. 
Zároveň se snaží sledovat základní cíl a tím je stav, kdy bude místní Agenda 21 běžným nástrojem 
veřejné správy v naší zemi. Pro měření kvality MA21 vznikla přehledná Kritéria MA21, otestovaná v 
praxi několika měst i krajů a sledovaná v rámci oficiální Databáze MA21. V roce 2006 místní Agendu 
21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, spolu s 
dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard), které navíc efektivně 
propojuje. 
  
Co je deklarace Zdravého města a místní Agendy 21? 
 
Deklarace je oficiálním dokumentem schváleným Zastupitelstvem/Valnou hromadou, v němž se 
politické vedení města/obce/regionu přihlašuje k postupu v rámci Projektu Zdravé město v souladu s 
principy udržitelného rozvoje a celkovou kvalitou života. 
 
Tento postup vychází z mezinárodních dokumentů: Agenda 21 (OSN), Zdraví 21 (WHO-OSN). 
 
Je doporučeno schválit Deklaraci PZM a MA21 současně se vstupem do Národní sítě Zdravých měst 
(NSZM), případně následně v rámci prvního roku členství v asociaci. 
 
 
Kdo je „politik pro Projekt Zdravého města a místní Agendy 21“ ? 
 
„Politik projektu Zdravého města a místní Agendy 21“ (dále jen „Politik“) zastřešuje základní procesy v 



rámci Zdravého města (ZM) a místní Agendy 21 (MA21) navenek. Je doporučeno, aby byl členem 
politického vedení města (většinou na úrovni starosty, místostarosty). 
 
Aktivní spolupráce Politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Je doporučeno 
zapojit Politika ZM a MA21 do činnosti Komise ZM a MA21 (jako jejího předsedu), zapojit jej do 
realizace kampaní a akcí pro veřejnost, spolupracovat s ním při realizaci Fóra Zdravého města atp. 
 
Politik ZM a MA21 je standardně ustanoven zastupitelstvem v rámci vstupu do NSZM. Součástí 
pověření funkcí Politika je i pověření k zastupování města na Valné hromadě NSZM ČR. Při změně 
politika (například po komunálních volbách) je zapotřebí, aby zastupitelstvo schválilo jeho nástupce. 
 
 
Pozn.: Reprezentativní politické zaštítění ZM a MA21 je důležitým předpokladem pro uplatnění a 
rozvoj uvedených procesů; politik je do jisté míry „tváří ZM a MA21“ navenek i uvnitř úřadu. Je však 
nutné dbát na fakt, že ZM a MA21 je iniciativou celé municipality, přílišné spojování s konkrétní 
osobou, často i politickou stranou, může významně ohrozit životnost a rozvoj ZM a MA21, zejména 
následkem změn v politickém vedení municipalit, mediálními kauzami apod. 
 
Jaké má politik ZM a MA21 zodpovědnosti? 
 
Politik Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, 
za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování 
municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 spolu s dalšími představiteli politického vedení 
municipality 
 
• zastřešují proces strategického plánování a řízení;  
• s ohledem na výstupy komunitního plánování a expertní doporučení formulují vizi a priority 
rozvoje; 
• podílejí se na přípravě komunitního i expertního strategického plánu (účast v pracovních 
skupinách a týmech, veřejná projednání); 
• zadávají aktualizaci strategického plánu; 
• schvalují (příp. berou na vědomí) komunitní plán a schvalují expertní strategický plán. 
 
Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám. 
 
Mimo výše uvedené koncepční aktivity je doporučena součinnost politika ZM a MA21 i na konkrétních 
akcích a činnostech v rámci ZM a MA21 (zasedání Komise ZM a MA21, realizace kampaní a akcí pro 
veřejnost, pořádání Fóra ZM atp.). Politik ZM a MA21 má přímý vliv na činnost koordinátora MA21. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Stanovy NSZM ČR – úplné znění ke dni 31. 3. 2005 
P2 -  Deklarace Zdravého města a MA21 (0043/2017/ORM) 
 
 
Diskuse: 
 p. Koryčanský -  táže se, zda máme informace z jiných měst, jaké z členství mají 

zkušenosti a výhody? 
 Ing. Kučera - v tomto sdružení jsou např. města Vsetín, Val. Meziřičí, které 

v loňském roce tako získalo dotaci 150. tis. z MPSV.  Lze tak  získat finanční prostředky na 
aktivity města. MA21 je vhodná a uznávaná metoda pro řízení města. 
 p. Vychodil - v minulosti bylo město členem NSZM, po nějaké době členství ukončilo, 

výsledkem byly jen finanční náklady formou hrazení příspěvků. 
 Ing. Kučera - v současné době máme schválen projekt „Efektivní úřad“, počítáme se 

zavedením agendy MA21, jsou metodiky, které lze získat zdarma (např. Metodika analýzy 
úřadu, která se jinak pohybuje v řádu 100 tis. Kč), my tuto metodiku v rámci MA21 můžeme 
získat zdarma.  
 Mgr. Drápal - jedna takto získaná dotace nám pokryje náklady, vložené do projektu 

formou příspěvků.    



 Bc. Blinková - pokud se úředníkům poskytne odpovídající zázemí nutné k práci, 
nemusí se město zapojovat do takových projektů. 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1. bere na vědomí stanovy asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje členství 
města Rožnov pod Radhoštěm v asociaci Národní sítě Zdravých měst České 
republiky, 
 2. schvaluje Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života 
prostřednictvím Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a 
3. pověřuje místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Jana Kučeru, MSc., 
funkcí "politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21" a souhlasí s tím, že rada 
města pověří zaměstnance města zařazeného do městského úřadu funkcí 
"koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agenda 21", dle důvodové zprávy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XVII: 
Pro:            12                Proti:                    0 Zdržel se:            4 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
9.1  Projednání  a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Valašským 

muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Gross, Ing. Holiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uzavřeli v 
roce 2014 Smlouvu o spolupráci, která v obecné deklaraci vyjadřuje vůli obou stran spolupracovat na 
společných projektech a také na aktivitách pořádaných muzeem, městem nebo jeho příspěvkovými 
organizacemi. 
Dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o spolupráci je v kompetenci Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm schvalovat každoročně konkrétní rozsah spolupráce na daný rok. 
Předmětem podání je tedy dodatek č. 2 uvedené smlouvy, který specifikuje rozsah spolupráce v roce 
2017. 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - dodatek č. 2 (GINIS: 42/2017/ODKS) ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě č. 

63/2014 
P2 - Smlouva o spolupráci s VMP 
 
Diskuse: 
 p. Vychodil - táže se, jak je naloženo s permanentkami, které město dostane 

k dispozici od VMP? 
 Mgr. Kosová - budou  k dispozici k zapůjčení zaměstnancům městského úřadu.  

 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 
00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 2 je rozsah 
spolupráce města a Valašského muzea v přírodě v roce 2017. Schválený dodatek ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 



 Hlasování o usnesení č. 8/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
10.1  Opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 Změna č. 2 územního plánu 

Rožnov pod Radhoštěm   
Předkladatel: Ing. Vojkůvková L., Mgr. Kosová 
Podkladem pro návrh změny č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm byla Zpráva o uplatňování územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012- 2015 (dále jen „Zpráva“), která byla schválena 
Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 15. 9. 2015 usnesením č.20/VII.  Součástí 
zprávy o uplatňování bylo zadání změny č. 2.  Dle vyjádření příslušných dotčených orgánů nebylo 
požadováno v rámci návrhu vypracovat posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostřední v platném znění.   
 
Na základě schváleného zadání odbor výstavby a ÚP zajistil zpracování návrhu změny č. 2. Dle 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu byl vybrán projektant Ing. Lubor Sawicki, 
autorizovaný architekt ČKA 03 654.  
 
Průběh projednání:   
Návrh změny č. 2 územního plánu byl projednán dle § 50-53 stavebního zákona. Pořizovatel dle § 50 
stavebního zákona oznámil konání společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu na den 
19. 4. 2016. Oznámení o projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou dálkovým 
přístupem v době od.31. 3. 2016 do 16. 5. 2016. V této době byla celá dokumentace změny č. 2 
zveřejněna elektronicky dálkovým přístupem. Po obdržení připomínek a stanovisek příslušných 
dotčených orgánů, sousedních obcí a veřejnosti, byly tyto připomínky a stanoviska pořizovatelem ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny.   Byly sepsány pokyny pro dopracování změny č. 2 
územního plánu a dokumentace byla projektantem dopracována. V závěrečné fázi společného 
jednání obdržel pořizovatel dne 24. 8. 2016 pod.č.j. KUZL 52939/2016 k upravené dokumentaci 
kladné stanovisko nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu.   
Následovalo řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona. Oznámení o konání veřejného 
projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou dálkovým přístupem v době od 21. 9. 
2016 do 9. 11. 2016 a zároveň byla celá dokumentace změny č. 2 zveřejněna dálkovým přístupem. 
Dotčeným orgánům byla pozvánka na veřejné projednání zaslána jednotlivě.  Veřejné projednávání se 
uskutečnilo 1. 11. 2016 na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Letenská ulice 1918, s výkladem projektanta 
Ing. Sawického. V rámci veřejného projednávání obdržel pořizovatel námitku pana RSDr. Mynáře. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledek projednávání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu. 
Námitku RSDr. Mynáře navrhl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zamítnout - viz 
rozhodnutí o námitce včetně odůvodnění,  kapitola č.VII návrhu opatření obecné povahy č. 01/2017.   
Tyto návrhy, tj. návrh rozhodnutí o námitce  a návrh vyhodnocení připomínek, doručil pořizovatel 
dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Zlínského kraje jako nadřízenému orgánu. V zákonné lhůtě 30 
dnů obdržel kladné stanovisko nadřízeného orgánu, také   další dotčené orgány byly bez připomínek.     
Závěry společného jednání i veřejného projednávání byly zapracovány do opatření obecné povahy č. 
01/2017.   
 
Změna č.2 je podrobně popsána v opatření obecné povahy č. 01/2017 a v jeho přílohách tj. v textové 
a grafické části návrhu a odůvodnění. 
  
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
v rozsahu a obsahu dle § 53 odst.4 stavebního zákona a konstatuje:  
 
1. Soulad návrhu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1, schválenou usnesením 
vlády č.276 dne 15. 4. 2015. 
 
2.Soulad s Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 čj. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5. 10. 2012. 
 



3. Soulad návrhu s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území.  
Cílem územního plánování a tedy i předloženého návrhu změny č. 2  územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm je především vytvořit podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území a jeho základní 
tři pilíře: kvalitní a vyvážené životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. 
Návrhem jsou prověřeny soukromé zájmy obyvatel a zároveň se vytváří podmínky pro ochranu 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území. K ochraně urbanistických hodnot v území a 
ochraně nezastavěného území bylo též přihlíženo při návrhu rozhodnutí o námitce pana RSDr. 
Mynáře.  
 
4. Soulad návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů a soulad 
s požadavky dotčených orgánů.  
 
5. Soulad návrhu se zadáním, které bylo schváleno 15. 9. 2015  č. usnesení 20/VII v rámci Zprávy.   
Pořizovatel se řídil zadáním, dle kterého bylo úkolem prověřit u jednotlivých lokalit jejich řešení a 
prověřit hlavní střety zájmů a problémů v území.  
 
Pořizovatel přezkoumal návrh změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a dospěl 
k závěru, že  změna č. 2 byla projednána v souladu s příslušnými právními předpisy a 
doporučuje zastupitelstvu města změnu č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm formou 
OOP č. 01/2017 vydat.   
        
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - OOP č. 01/2017 Změna č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm   
 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 1. podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že územní plán není v rozporu s: 
 a) Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schválenou usnesením 
vlády č. 276 dne 15. 4. 2015, 
  b) Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 čj. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5. 
10. 2012, 
 c) Výsledkem řešení rozporů (rozpory nebyly řešeny), 
 d) Stanovisky dotčených orgánů, 
e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje. 
    
2. podle § 6 odst. 5 písm. c)  ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona a ve spojení s 
částí šestou - §171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání změny č. 2 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm dle části VII. Opatření obecné povahy č. 01/2017 změna 
č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, 
 b) vydává opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 - změnu č. 2  územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu daném OOP č. 01/2017. OOP č. 01/2017 je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 



 
10.2  Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Vojkůvková L., Mgr. Kosová 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm jako pořizovatel územně plánovací dokumentace 
obdržel v minulém období (od března 2016 do února 2017) požadavky fyzických a právnických osob  
na změnu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.  
Pořizovatel tyto požadavky vyhodnotil a se svým stanoviskem je nyní předkládá zastupitelstvu města 
k projednání.  
 
O každém požadavku fyzické a právnické osoby na změnu územního plánu bude hlasováno 
samostatně.  
 
Požadavek č. 1  
Žadatel: Střední škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky , s.r.o. 
Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 8. 3. 2016  
  
Předmět žádosti: Změna z Plochy průmyslové výroby a skladů-VP na Plochu občanského vybavení-O.  
Parc.č.419/1, 419/5, 2019/1, 2020, 2022/1, 3651/3, 6209 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Viz kopie žádosti dle přílohy.  
 
Projednání ve stavební komisi       
Záměr byl projednáván dne 15. 6. 2016, 20. 7. 2016 a 21. 9. 2016. Z důvodu objektivity byl proveden 
průzkum mezi okolními firmami v sousedství.  
Usnesení komise ze dne 21. 9. 2016: komise po prostudování vyjádření ostatních dotčených subjektů 
nedoporučuje změnu územního plánu dle žádosti střední školy cestovního ruchu. Komise doporučuje 
řešit lokalitu koncepčně až v případě pořizování nového územního plánu.  
 
Stanovisko pořizovatele  
Pořizovatel provedl průzkum mezi okolními firmami, načež zjistil, že většinový zájem je o zachování 
celé zóny jako průmyslové. Oslovené subjekty podnikající na sousedních pozemcích si nepřejí změnu 
funkčního využití průmyslové zóny z důvodu zavedených firem a z důvodu obavy o zhoršení 
podmínek pro podnikání. Činnosti, které žadatel v rámci změny ÚP požaduje provozovat,  lze v určité 
míře  provozovat  v rámci platného územního plánu, kde je v Ploše průmyslové výroby a skladů-VP 
přípustným využitím občanská vybavenost (obchod a služby) náročná na plochu nebo dopravní 
zatížení.  Umístění zařízení pro střední, učňovské a vyšší školství je rovněž možné v rámci 
podmíněně přípustného využití.   
Změna funkčního využití samostatné vnitřní části stávajícího průmyslového areálu na jinou funkční 
plochu by byla v současné době nekoncepční, proto ji nyní nedoporučujeme.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XVII.  
NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 1 žadatele Střední škola cestovního ruchu a státní jazyková škola s 
právem státní  jazykové zkoušky s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XVII: 
Pro:            15                Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
Požadavek č. 2 
Žadatel: pan Z.J. , Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 13. 4. 2016 
 
Předmět žádosti: Změna Plochy sídelní zeleně- Z* na Plochu individuální rekreace -zahrádkářské 
osady-RZ.  
Parc.č.2421/12, 2421/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm   
Viz kopie žádosti dle přílohy.    



 
Projednání ve stavební komisi 
Usnesení komise ze dne 15. 6. 2016: komise souhlasí s návrhem na změnu územního plánu.  
 
Stanovisko pořizovatele  
Pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa. Není zde dopravní a technická infrastruktura - přístup 
a příjezd je realizován věcným břemenem po travnaté louce. Jedná se o loučku tvořící přechod mezi 
zástavbou rodinných domu a lesem. Celý pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa. Předmětný 
pozemek nenavazuje na zahrádkářskou osadu (pozemky 2421/11 a 2421/4, které navazují na 
zahrádkářskou osadu nejsou předmětem žádosti) a jeden pozemek nemůže tvořit zahrádkářskou 
osadu.    
Současné zařazení pozemku do plochy sídelní zeleně nebrání využití plochy jako zahrady. Změnu 
funkčního využití na Plochu individuální rekreace - zahrádkářské osady - RZ s možností  výstavby 
rekreačních objektů v současné době nedoporučujeme. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XVII.  
NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 2 žadatele pana Z.J., dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XVII: 
Pro:            12                Proti:                    0 Zdržel se:            4 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Požadavek č. 3   
Žadatel: pan T.D. , Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 7. 7. 2016 
Předmět žádosti: Změna Plochy zemědělské -Z na Plochu bydlení individuálního-BI. 
Část parc.č.1069/4 v k.ú. Tylovice  
Viz kopie žádosti dle přílohy  
  
Projednání ve stavební komisi    
Usnesení komise ze dne 7. 12. 2016: komise nyní nedoporučuje řešit návrh nové zastavitelné plochy, 
ale doporučuje žádost řešit koncepčně, tj. projednat v rámci nového územního plánu. 
 
Stanovisko pořizovatele     
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod 
Radhoštěm v prosinci  2016 vyplývá výměra zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra 
disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných 
plochách je 12,6 %.  Je zřejmé,  že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a 
nelze proto navrhovat plochy nové. Možností je vypuštění navržených zastavitelných ploch  a návrh 
nových urbanisticky vhodných ploch.    
Žadatel by souhlasil se  zrušením  zastavitelné plochy pro bydlení v jeho vlastnictví ve stejné lokalitě, 
která je z důvodu nemožnosti dopravního napojení nevyužitelná. 
Předmětný pozemek je součástí obdělávaného celku zemědělské volné krajiny, není zde v současné 
době přivedena dopravní a technická infrastruktura. Vhodnost rozšiřování zástavby do volné 
neurbanizované krajiny v této části Tylovic není vyhodnocena z hlediska celkové urbanistické 
koncepce města. Pořizovatel proto doporučuje prověřit tuto možnost až v rámci zprávy o uplatňování 
ÚP v období 2018/2019. V současné době nedoporučujeme řešit.          
  
 
Hlasování o usnesení č. 12/XVII.  
SCHVALUJE , aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 3 žadatele 
pana T.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XVII: 
Pro:            13                Proti:                    0 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           1 
       



   Usnesení přijato. 
 
 
Požadavek č. 4    
Žadatel:  pan Z.S., Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 7. 7. 2016   
Předmět žádosti: Změna plochy zemědělské -Z na Plochu bydlení individuálního-BI. 
Část parc.č.1081 v k.ú. Tylovice  
Viz kopie žádosti dle přílohy  
 
Projednání ve stavební komisi    
Usnesení komise ze dne 22. 11. 2016: komise nedoporučuje žádost o změnu územního plánu dle 
podaného návrhu z důvodu nadbytečnosti ploch a také z důvodu , že navrhovaná plocha nenavazuje 
na urbanizované území.   
 
Stanovisko pořizovatele   
Předmětná část pozemku se nachází v zemědělské krajině a tvoří celistvou zemědělsky 
obhospodařovanou plochu. Nenavazuje na zastavěné území, od kterého je oddělena návrhovou 
plochou pro koridor VVN Zubří-Hutisko. Z urbanistického hlediska je nevhodné, aby v zemědělské 
krajině vznikaly oddělené nové enklávy bydlení individuálního. 
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod 
Radhoštěm v prosinci  2016 vyplývá výměra zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra 
disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných 
plochách je 12,6 %.  Je zřejmé,  že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a 
nelze proto navrhovat plochy nové.   
Z těchto důvodů a z důvodu nekoncepčnosti změnu územního plánu v předmětné ploše 
nedoporučujeme.  
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XVII.  
NESCHVALUJE , pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 4 žadatele pana Z.S.,  dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/XVII: 
Pro:            13                Proti:                    1 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Požadavek č.5  
Žadatel: pan P.D. , Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 13. 7. 2016 
Předmět žádosti:  Změna Plochy sídelní zeleně - Z* na Plochu bydlení individuálního-BI. 
Část parc.č.1747/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
Viz kopie žádosti dle přílohy  
 
Projednání ve stavební komisi    
Usnesení komise ze dne 20. 7. 2016: komise nesouhlasí s návrhem na změnu územního plánu. 
 
Stanovisko pořizovatele   
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod 
Radhoštěm v prosinci  2016 vyplývá výměra zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra 
disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných 
plochách je 12,6 %.  Je zřejmé,  že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a 
nelze proto navrhovat plochy nové.   
Rozšíření plochy pro bydlení individuální na ploše,  která je částečně tvořena křovinatým porostem a 
navazuje na zemědělsky obhospodařovanou krajinu, je z urbanistického hlediska nevhodné.  
Změnu ÚP proto nedoporučujeme.    
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 14/XVII.  
NESCHVALUJE , pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 5 žadatele pana P.D. , dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/XVII: 
Pro:            12                Proti:                    2 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Požadavek č.6  
Žadatel: Stroza s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, žádost ze dne 20. 7. 2016   
Předmět žádosti:  Změna Plochy drobné výroby a skladů –VD na Plochu smíšenou obytnou městskou 
–SO.2 
Parc.č. 702/2  v k.ú. Tylovice 
Viz kopie žádosti dle přílohy  
 
Projednání ve stavební komisi    
Usnesení komise ze dne 21. 9. 2016: komise doporučuje projednat žádost o změnu územního plánu 
dle podaného návrhu. 
 
Stanovisko pořizovatele   
Jedná se o pozemek, který již byl jednou projednáván ve změně územního plánu pro současný účel 
(tj. byla zde provedena změna ÚP z Plochy individuálního bydlení BI na Plochu drobné výroby a 
skladů –VD).    
Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod Radhoštěm 
v prosinci  2016 vyplývá výměra zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra disponibilních 
(využitelných) ploch pro bydlení je 127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných plochách je 12,6 %.  
Je zřejmé,  že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a nelze proto navrhovat 
plochy nové.   
Pozemek tvoří přechodovou zónu mezi plochou výroby a plochou čistého bydlení. Přístup k rodinným 
domům by byl přes plochu průmyslového areálu, jelikož pozemek nelze komunikačně připojit 
k sousední lokalitě na ulici Luční. V současné době, kdy je plocha VP průmyslově využívána, se 
změna územního plánu na plochu bydlení v těsném sousedství průmyslového areálu nejeví jako 
koncepční. Doporučujeme projednat až v rámci zprávy o uplatňování územního plánu v období 
2018/2019.   
 
Hlasování o usnesení č. 15/XVII.  
SCHVALUJE, aby v rámci další  Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 6 žadatele 
Stroza s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy.   
 
 Hlasování o usnesení č. 15/XVII: 
Pro:            14                Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Požadavek č. 7     
Žadatel: paní M.D., Rožnov pod Radhoštěm  
Předmět žádosti: Změna Plochy zemědělské -Z na Plochu bydlení individuálního-BI. 
Parc.č.615/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  
Viz kopie žádosti dle přílohy  
 
Stanovisko pořizovatele   
 
Jedná se o opakovanou žádost, která byla již řešena jak v komisi výstavby a ÚP,  tak v zastupitelstvu 
města. Předmětný pozemek parc.č. 6982 m² se nachází u silnice  III. třídy směrem na Valašskou 
Bystřici, svažuje se k Uhliskému potoku.    



Z rozboru trvale udržitelného rozvoje území  (RURU) zpracovaného pro město Rožnov pod 
Radhoštěm v prosinci  2016 vyplývá výměra zastavitelných ploch pro bydlení 145,51 ha, výměra 
disponibilních (využitelných) ploch pro bydlení je 127,20 ha. Míra zastavěnosti v zastavitelných 
plochách je 12,6 %.  Je zřejmé, že výměra zastavitelných ploch pro bydlení je více než dostatečná a 
nelze proto navrhovat plochy nové.  Návrh  ploch pro bydlení v daném rozsahu nelze zdůvodnit.  
V předmětné lokalitě nejsou vybudovány inženýrské sítě technického vybavení.  
Záměr je v rozporu  s prioritou č.20a) Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace 
č.1, dle které je nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a propustnosti krajiny.  
 
Předmětný pozemek navazuje na území Rysová, tj. na území které je z hlediska výskytu chřástala 
polního nejvýznamnějším územím v rámci Rožnovské brázdy. Mapování chřástala polního 
v Rožnovské brázdě bylo provedeno v roce 2016 a potvrdilo jeho výskyt v lokalitě. Důležitá je 
komplexní ochrana biotopu tj. soubor luk, pastvin případně jiných zemědělských kultur-v tomto případě 
se jedná o louku podél potoka.  Zastavění dosud nezastavěné krajiny v tomto území je z hlediska 
veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny nežádoucí.      
 
Odbor výstavby a ÚP na základě dostupných informací o lokalitě , na základě toho že požadavek je 
projednáván opakovaně bez změn podmínek v území a z důvodu nekoncepčnosti záměru změnu ÚP 
nedoporučuje.   
 
Projednání ve stavební komisi    
Usnesení komise ze dne 8. 2. 2017: komise nedoporučuje projednat žádost o změnu územního plánu  
 
Hlasování o usnesení č. 16/XVII.  
NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle 
požadavku č. 8 žadatele paní M.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/XVII: 
Pro:            11                Proti:                    1 Zdržel se:            4 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
.    
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Kopie žádostí o změnu ÚP 
 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - žadatel č. 5  nabízí směnu za jiné plochy, pozemek je ve svahu a není 

možné jej dál rozvíjet, jde jen o výměnu. Obává se, že pokud ani toto ÚP neumožní, je  
k ničemu. 
 Ing. Vojkůvková - nemůžeme v rámci ÚP dělat drobné úpravy každý rok. Jde o 

nekoncepční způsob. 
 Ing. Holiš - takto zakonzervovaný ÚP není v pořádku. Otevřeme diskusi, co dál s ÚP. 

Pokud zadáme zhotovení nového ÚP,  jde o dobu cca 6. let. Necháme to tak? 
 p. Koryčanský - proč nevyhovět požadavkům č. 3 , 4, 5 ? Chováme se k občanům 

hůř, než v dřívějším režimu. Pak se nedivme, že ve městě ubývá obyvatel.  
 Ing. Vojkůvková - ve stávajícím ÚP města máme dostatečné plochy určené pro 

výstavbu. Pokud zadáme tvorbu nového ÚP,  neschválí nám tolik změn. V letošním roce 
provádíme 4 územní studie, které musíme dokončit. V příštím roce můžeme zadat návrh na 
změnu, která má hlavu a patu. Nelze řešit každý  jednotlivý případ změnou.  
 Mgr. Kosová - město žádá o dotaci na pořízení 4 územních studií. Řešíme lokality, 

kde se dlouhodobě nic neděje, tak aby byly připraveny pro možnou výstavbu. Upozorňuje, že 
výstavba v krajině je také náročná na infrastrukturu. 
 Bc. Blinková - náš ÚP je vstřícný ke krajině, nikoli k žadatelům. Chápe, že rozvíjet se 

všude není možné, ale ráda by podpořila ty žadatele, kteří jsou majiteli pozemků a chtějí na 
nich stavět. 



 Mgr. Drápal - byl by pro zadání nového ÚP. Rožnov má lokality, kde občané chtějí 
stavět a nemohou. 
 Ing. Holiš - viz. žádost č. 7. tato se již táhne roky. Navrhl  žadatelce, aby požadavek 

na plochu výstavby zmenšila, tak aby to vyhovovalo žadatelce i CHKOB. Bohužel se tak 
nestalo.  
 Ing. Vojkůvková  - dodává, že ÚP je vyvážený a vzhledem k poloze města v údolí 

nemůžeme příliš doufat v závratné změny.  
 Ing. Holiš - dodává, že město se snaží podporovat lokality, které jsou v rámci ÚP 

určeny pro výstavbu - viz. lokalita Kramolišov, kde se město snažilo vyvolat jednání s majiteli 
pozemků. Tyto lokality, kde se dlouhodobě nic neděje je zapotřebí definovat a vyvolat 
jednání s majiteli pozemků.  Na druhou stranu máme lokality, kde majitelé stavět chtějí, ale 
nemohou. 
 Ing. Vojkůvková - doplňuje, že právě v lokalitách, jako je např. Kramolišov se vždy 

musí najít někdo, kdo výstavbu začne a nějak vše zaštítí, potom se většinou přidají i ostatní. 
 
Ing. Holiš vyhlašuje 5 minutovou přestávku. 
 
 
11.1  Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm dne 10. března 2017 
Předkladatel: doc. Mgr. Kopecký, Ph.D 
Dne 10. března 2017 si připomeneme 58. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, které bylo krutě 
potlačeno čínskou armádou. Právě v den výročí vztyčují města po celém světě tibetskou vlajku na 
protest proti porušování lidských práv a omezování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. 
Tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním práv a svobod národů a 
menšin na celém světě. 
V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů v České republice (mj. 
Frenštát p. R., Nový Jičín, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Vsetín).   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - žádost Spolku Lungta 
 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka - je pro připojit se k protestu, náš národ byl také několikrát v minulosti pod 
tlakem jiných. 
 
 
Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky  na budově 
Městského úřadu Rožnov p.R. na Masarykově náměstí dne 10. 3. 2017, jako symbol 
protestu proti potlačování práv a svobod občanů a menšin. 
 
 Hlasování o usnesení: 
Pro:            10                Proti:                    0 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
11.2  Odvolání člena kontrolního výboru 
Předkladatel: L. Zavadil 
Usnesením zastupitelstva města č. 25/II ze dne 16. 12. 2014 byl do funkce člena kontrolního výboru 
zvolen na základě nominace KSČM pan Ing. Petr Polášek.  
Kontrolní výbor navrhuje odvolat Ing. Petra Poláška (KSČM) z důvodu jeho pasivity, neúčastí na 
jednáních výboru / dle vyjádření Ing. Poláška z důvodů pracovního vytížení / a nesplnění úkolu. 
Kontrolní výbor se v roce 2016 sešel 5 x a to: 



28. 1. 2016 
28. 4. 2016 
23. 6. 2016 
18. 10. 2016 
8. 11. 2016 
Ing. Polášek se ani jednoho jednání nezúčastnil. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš - dne 20. 2. 2017 obdržel od Ing. Poláška rezignaci na post člena Kontrolního 
výboru.  Proto navrhuje změnu usnesení a to, že ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Poláška 
na členství v KV. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci člena 
Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Petra 
Poláška (KSČM), podanou dne 20. 2. 2017. 
 
 Hlasování o usnesení č. 17/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
11.3  Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole ve věci zániku 

předkupního práva 
Předkladatel: L. Zavadil 
Usnesením zastupitelstva města č. 11/ XV ze dne 1. 11. 2016 byl kontrolní výbor zastupitelstva města 
v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
pověřen, aby prověřil, zda byly splněny podmínky zániku předkupního práva dle čl. X odst. 2 kupní 
smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX uzavřené dne 15. 9. 2008 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s. jako kupujícím ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 
23. 5. 2014.  

Kontrolní výbor na základě provedené kontroly nedoporučuje vydat potvrzení o zániku předkupního 
práva dohodnutého mezi městem Rožnovem p. R. a společností Energoaqua, a. s. v čl. X. odst. 2 
kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX ze dne 15. 9. 2008 ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5. 
2014. 
Zpráva o provedené kontrole je přílohou této důvodové zprávy.  
Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto konkrétním případě nelze vyloučit případný budoucí soudní spor, 
nebude toto podání uveřejněno na webových stránkách města v sekci „Podklady pro jednání zastupitelstva“.   
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Zpráva kontrolního výboru – prověření zániku předkupního práva 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš - se zástupci EA zahájíme jednání a  budeme požadovat vysvětlení. Zastupitelé 
budou informováni. 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 18/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru zastupitelstva města ve věci zániku předkupního práva města Rožnov pod 
Radhoštěm vůči společnosti ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461 dle  důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 18/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
11.4   Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016 
Předkladatel: Bc. Pilař 
Periodický souhrn činnosti za uplynulý kalendářní rok, který je každoročně prezentován Zastupitelstvu 
města Rožnov pod Radhoštěm. Je zde dán prostor pro přenesení podnětů na Městskou policii 
prostřednictvím zastupitelů města. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Prezentace ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti za rok 2016, komentář, 
koncepce dalšího rozvoje Městské policie.   
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš  - základem činnosti MěPol je dohlížet na bezpečnost ve městě. Z tohoto 

důvodu bude navýšena kapacita o jednoho strážníka. Práce strážníka MěPol není 
jednoduchá, sám se o tom mnohokrát přesvědčil, občané se ke strážníkům nechovají dobře. 
Jako velitel MěPol hodnotí jejich práci kladně. Je zapotřebí strážníkům zlepšovat podmínky 
pro jejich činnost - což se nyní stává skutečností, protože se dokončuje rekonstrukce 
budovy, dále je zapotřebí modernizovat techniku. Činnost MěPol má být především 
preventivní.  
 Mgr. Drápal - táže se, zda radar na měření rychlosti bude umístěn stabilně 

v určeném místě, nebo jej budou strážníci používat dle potřeby? Také se táže, zda se MěPol 
zaměřuje v preventivní péči také o seniory? 
 Bc. Pilař - co se seniorů týče, zaměřujeme se hlavně na stíhání podomních prodejců. 

V ČR již funguje systém tzv. SOS tlačítek v případě, že se senioři cítí být ohroženi.  
 Ing. Matějka - co se týče parkování v místech, kde může jít k ohrožení života - řeší se 

radikálně? Navrhuje vydat např. mapu míst, kde je parkování zakázáno.  
 Bc. Pilař -   nejhorší situace je  v centru města, kde je počet parkovacích míst 

omezen a občané pravidla nedodržují, protože jde o parkování na omezenou dobu. Mnohdy 
jde také o neznalost prostředí ze strany turistů. Obyvatelé sídlišť již chápou, že v určitých 
místech se parkovat nemůže.  
 Ing. Holiš - v letošním roce provádíme opatření ohledně parkování na ul. Kulturní a 

Jaroňkova.  22. 2. pak proběhne veřejné projednávání s obyvateli ul. Vítězná. 
 Ing. Kučera - doplňuje, že byla také nově zřízena komise prevence kriminality při 

RM. 
 Mgr. Kopecký - chválí práci MěPol stejně, jako RNDr. Lukáš 
 Bc. Blinková - táže se, proč strážníci kontrolují hladinu Bečvy - tato  činnost by měla 

spadat pod hasiče. 
 Ing. Holiš - v rámci obchůzek strážníci kontrolují hladinu vody, pakliže zjistí problém, 

informují hasiče. 
 p. Koryčanský - upozorňuje na špatný stav komunikací po zimně. 
 Ing. Holiš - první kontroly i opravy komunikací již probíhají ze strany pracovníků 

správy majetku a budou probíhat postupně. Děkuje panu Pilařovi za prezentaci a všem 
strážníkům za jejich práci. 
 
 



 
Hlasování o usnesení č. 19/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti 
Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016. 
 
 Hlasování o usnesení č. 19/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
11.5  Projednání a schválení účasti města Rožnov pod Radhoštěm v 

mezinárodním projektu partnerských měst v oblasti hudební spolupráce 
mládeže.                                                                                                                 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera 
Městu Rožnov pod Radhoštěm byla v rámci rozvoje a posílení partnerské spolupráce s městem 
Körmend (Maďarsko) nabídnuta účast v projektu zaměřeném na posílení hudební spolupráce 
mládeže, s názvem „THREE SOUNDS, 1 LANGUAGE“. Projektu se rovněž účastní další partnerské 
město Povážská Bystrica (SK). 
 
Záměrem projektu je sestavení společného hudebního tělesa ze studentů výše uvedených tří 
partnerských měst a nacvičení hudebního představení, které bude následně veřejně představeno. Za 
město Rožnov pod Radhoštěm je partnerem projektu místní Základní umělecká škola. Projekt se 
zaměřuje na věkovou skupinu mládeže do 16-ti let. 
 
Aktivní účastníci projektu:  
Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm – hudební obor 
Základní umělecká škola Povážská Bystrica – hudební obor 
Základní umělecká škola Körmend – hudební obor 
 
Realizace projektu: říjen 2017 – květen 2018 
 
Aktivity projektu:  
a) říjen 2017 – Rožnov pod Radhoštěm - setkání ředitelů a učitelů zapojených do projektů – 
nastavení konceptu a obsahu projektu, výměna zkušeností a praxe 
b) únor 2018 – Rožnov pod Radhoštěm  - víkendový nácvik složeného tělesa z žáků 3 ZÚŠ 
(Körmend, Rožnova p. R. a Považské Bystrice) – nácvik, výměna zkušeností, mezinárodní interakce 
c) březen 2018 – Považská Bystrica - víkendový nácvik složeného tělesa z žáků 3 ZÚŠ 
(Körmend, Rožnova p. R. a Považské Bystrice) – nácvik, výměna zkušeností, mezinárodní interakce 
d)  duben 2018 – nácvik vystoupení + závěrečný koncert 
 
Projekt v případě kladného vyhodnocení žádosti obdrží finanční příspěvek z Mezinárodního 
Visegrádského fondu, kdy celkový předpokládaný rozpočet projektu by neměl přesáhnout cca 30 000 
Eur (předběžný rozpočet činí 26 516 Eur). Bude-li projekt schválen bez krácení rozpočtu, 
nepředpokládá se finanční spoluúčast. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XVII.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s účastí města Rožnov pod 
Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst pod vedením města Körmend 
(HU), v rámci Mezinárodního Visegrádského fondu, dle důvodové zprávy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 20/XVII: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 



 
 
12.   Informace, různé 
 
12.1  Informace o Turistickém informačním centru a Jurkovičově rozhledně 
Předkladatel: Mgr. Tomáš Gross 
Promítl zastupitelům prezentaci týkající se Turistického informačního centra a provozu Jurkovičovy 
rozhledny za rok 2016. V prezentaci se zaměřil na vyčíslení nákladů i výnosů, přehled o tržbách a 
návštěvnosti obou zařízení. Prezentoval také grafické srovnání výsledků  s minulými roky. V obou 
případech je závěr kladný. TIC i Jurkovičova rozhledna má stále více návštěvníků a rozšiřuje se 
nabídka služeb. U TIC se v příštím roce chtějí zapojit do prodeje zboží na jarmarcích, uvažuje se o 
komentovaných prohlídkách, zavedením instagramu a zaměřit se na pořízení více variant vlastního 
zboží. U Jurkovičovy rozhledny je v plánu instalace psích kotců, noční výhledy, nové propagační 
tabule, zapojení se do projektu Vrchařská koruna. 
 
Diskuse: 
p. Vychodil - děkuje Mgr. Grossovi, za péči o provoz Jurkovičovy rozhledny. 
Ing. Holiš  - děkuje za práci především celému týmu - tzn. pracovnicím TIC, pracovníkům na 
rozhledně a také destinačnímu manažerovi, protože jde o kolektivní činnost. 
  
Diskuse, různé: 

 Bc. Blinková  - v lokalitě naproti restauraci „U Janoštíka“ je městský pozemek, na 
kterém by se mělo vybudovat parkoviště. Je tam sice částečně zpevněná plocha, ale zvlášť 
v zimně těžko použitelná. 

 p. Baratka - upozorňuje na nepořádek u odpadových hnízd a kolem kontejnerů.  
 p. Koryčanský - doplňuje, že zvlášť v zimně je tam díky sněhu složitý přístup i pro 

občany. Upozorňuje také na problémy v domě na ul. Moravská 1443. 
 Ing. Slobodová - problémy s nepořádkem u odpadových hnízd řešíme stále, 

pracovníci VPP se úklidu věnují, v zimních měsících je to složitější.  
 Mgr. Kosová - prověřujeme, jak upravit odpadová hnízda, např. výsadbou keřů a 

také se snažíme působit na obyvatele, aby udržovali v těchto místech pořádek. 
 Ing. Holiš - v domě čp. 1443 proběhla schůzka, byla jmenována domovnice. 

Problémy tam jsou, obyvatelé byli informováni, aby se obraceli na MěPol. Bytová komise 
zpracuje podněty a s nejproblémovějšími obyvateli nebude prodloužena smlouva.  Dům 
chceme dostat pod kontrolu. 
 
 
13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům za účast na zasedání. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 19:35  hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     21. 2. 2017 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                                                                        
     RNDr. Ivan Lukáš    ………………………………………. ………………. 
   
 
     Jaromír Koryčanský       ………………………………………. ………………     
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