
Z Á P I S 
z XVI.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 20. prosince 2016  

 
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 zástupce společnosti ENERGOAQUA a.s. o stavu investičního záměru v lokalitě 

Harcovna 
                                                                                        -  zástupce společnosti ENERGOAQUA a.s. 
 
6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2016 
6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2016 
6.3 Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na období 2017 

– 2021 
6.4 Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2017 
6.5 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 

BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017 
6.6 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích  
 
                                                                                              -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

oddělení majetkoprávní:     
7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v, na a nad městskými 

pozemky v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
7.2 Projednání a schválení dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a společností Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s. 

7.3 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 
1339/1 k.ú. Tylovice ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm 

7.4 Projednání a schválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
ve prospěch pana T.K.  

7.5 Projednání a schválení prodeje části pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve 
prospěch pana L.P. 

7.6 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a 
o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod 
Radhoštěm (p.č. 1250/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v areálu ZŠ 5. května čp. 1700) 

 
                                                                                          -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
 
 



8. ODBOR ŠKOLSTVÍ    
8.1 Projednání a schválení OZV č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města 
                                                                                          -  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 
                                                                                                 
9. ODBOR  ROZVOJE   

9.1     Projednání „Analýzy využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm“ a 
možnosti jeho nákupu do vlastnictví města 

                                                                                                        -  Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 
                                                                                        
10. OSTATNÍ PODÁNÍ  

10.1      Odvolání člena Kontrolního výboru 
10.2 Informace Kontrolního výboru 
                                                                                                                 -  RNDr. Ivan Lukáš, člen KV 
 
11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

11.1 Informace z rady Mikroregionu Vsetínsko o  ČŘB II. 
11.2 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2017 
                                                                                                                                  -  Ing. Radim Holiš 
11.3 Informace o architektonických soutěžích 
                                                                                           -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová 
 
 
        
1. ZAHÁJENÍ   
XVI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:00 hodin. 
Přítomno:     19     zastupitelů,  
Omluveni:  Libor Zavadil, Zlatuše Lušovská 
p. Lenka Vičarová - příchod později v 16:00 hod. 
 
Dále 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  veškeré 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:    
  
 Mgr. Martina Drápala     -  souhlasí 
 RNDr. Václava Mikuška    -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 
Pro:          17                    Proti:                     0 Zdržel se:          1 Nehlasoval:        1 
       
     Návrh byl přijat. 
 



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

 
jako členy: 
 Ing. Lenku Střálkovou  – souhlasí 
 Mgr. Miroslava Kokinopulose  – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 
Pro:             18                    Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:           1 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XVI: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XVI: 
Pro:               18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 

 Ing. Martinák zaslal zprávu o plnění úkolů, které zastupitelstvo uložilo starostovi a 
městskému úřadu formou usnesení, písemně.  
 
 
5.1  Informace o činnosti rady města 
 Ing. Martinák - Rada města se od posledního listopadového zasedání zastupitelstva 

sešla na šesti zasedáních v termínech: 7.11., 16.11., 2.12., 12.12., 13.12. a 20.12.,  Celkem 
projednala 94 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na 
internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011, nebo 
na sdíleném disku (Google). 
 

 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová  -  informovala o zpětvzetí žaloby města proti společnosti IMMOBILIEN 
PIRKER REALITY ve věci o povolení vkladu vlastnického práva k budově T klubu do 
katastru nemovitostí; o zpětvzetí žaloby rozhodla rada města dne 16. 11. 2016. Tento soudní 
spor o povolení vkladu souvisel se soudním sporem o určení vlastnického práva k budově T 
klubu, a protože město v  soudním řízení o určení vlastnictví uspělo, neboť Nejvyšší soud 
dovolání společnosti IPR zamítl, není důvodu setrvávat na žalobě o povolení vkladu této 
budovy do katastru nemovitostí.  

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


Dále připomenula, že dne 18. 1 .2017 v 9:00 hod. se bude konat ústní jednání u Okresního 
soudu ve Valašském Meziříčí ve věci o určení vlastnického práva k budovám ZŠ na 
Záhumení a MŠ na Koryčanských Pasekách. Jedná se o věc, která byla po úspěšném 
odvolání města vrácena krajským soudem okresnímu soudu k dalšímu řízení.  
 Ing. Holiš - k tomuto soudnímu sporu sdělil, že začátkem ledna vyzve členy pracovní 
skupiny k soudním sporům se společností IPR k setkání za účelem probrání možností a 
přípravy k soudnímu jednání. 

 
5.3  Informace ze strany zástupce společnosti Energoaqua a.s. o stavu 
investičního záměru v lokalitě Harcovna 
Ing. Holiš - předložil zastupitelům dopis Ing. Oldřicha Havelky, místopředsedy 
představenstva společnosti,  ve kterém se z účasti na zasedání zastupitelstva omlouvá 
z pracovních důvodů a sděluje, že záměr prezentovaný na zasedáních zastupitelstva před 
podpisem Kupní smlouvy na stavbou dotčené pozemky se nezměnil. Požadavky města 
z Kupní smlouvy byly v plném rozsahu akceptovány a byly promítnuty do projektové 
dokumentace pro stavební povolení, jehož je město účastníkem řízení. Dále sděluje, že 
stavební povolení na poslední ze staveb (sportoviště) se jim podařilo získat v červenci 2016, 
čímž se podařilo zkompletovat veškerá, pro výstavbu investičního záměru nezbytná stavební 
povolení. Samotná stavba byla zahájena v listopadu 2016. 
 
Diskuse: 
 Ing. Kučera Jaroslav - EA požádala před podpisem smlouvy, aby ze smlouvy byla 
vyňata možnost nabídnout městu zpětný odkup. Pokud se tedy vydá stavební povolení, 
zanikne pro město možnost předkupního práva, ale společnost ve stavbě nemusí 
pokračovat. Pak může pozemek prodat někomu jinému. Proto zastupitelé žádali bližší 
informace o tomto investičním záměru a také potvrzení, že záměr bude uskutečněn. 
 Ing. Holiš - z tohoto důvodu na minulém zasedání schválili zastupitelé úkol pro 
kontrolní výbor, zda byly splněny podmínky pro zánik předkupního práva. Tuto informaci má 
kontrolní výbor předložit do konce února 2017. Společnost požádala o prodloužení termínu 
dokončení stavby do roku 2020, pro město je jedinou pojistkou právě možnost předkupního 
práva.  
 Ing. Matějka - sdílí obavy a navrhuje dojednat se společností Energoaqua a.s. 
dodatek smlouvy o tom, že investiční záměr bude zrealizován. PODNĚT! 
  Ing. Holiš - se společností budeme nadále jednat. 
 Ing. Kučera Jaroslav - s podnětem souhlasí, město bohužel nemá jiný nástroj, jak 

zabránit zrušení předkupního práva. Žádá vedení města, aby zastupitelé byli průběžně o 
záležitosti informováni. 

 
 
 
6.1  Rozpočtové opatření č. 8/2016 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2016. 
Jedná se o poslední rozpočtové opatření roku 2016. 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Rozpočtové opatření č. 8/2016 
 
 
Diskuse: 
 Ing. Matějka - Finanční výbor (FV) rozpočtová opatření schválil jednohlasně a 
doporučuje tyto  zastupitelstvu ke schválení.  



 Ing. Kučera Jaroslav - upozorňuje na navýšení provozních nákladů, což nehodnotí 
dobře. Je třeba sledovat pohyb provozních výdajů v souvislosti s rozpočtovým opatřením . 
 p. Vychodil - táže se na neinvestiční položku týkající se nákladů spojených se 
zabezpečením příspěvkových organizací, jde o vypovídání smluv. Kdy u příspěvkových 
organizací byla vypovězena smlouva s bezpečnostní agenturou. 
 Ing. Holiš - příspěvkové organizace skutečně vypověděly smlouvu, jen u T klubu se 
záležitost řeší jinak. V rozpočtu městské policie také počítáme s navýšením počtu strážníků 
o dva. V současné době máme stále podstav. Dále doplňuje, že město obdrží dotaci na psí 
útulek.  
 Bc. Blinková - táže se na položku nákup bytů 
 Ing. Holiš - v příštím roce nepočítáme s nákupem dalších bytových jednotek. Pokud 
se naskytne v příštím roce další možnost a výzva, budeme záležitost řešit aktuálně a 
rozpočtovým opatřením. V únoru 2017 bychom chtěli zastupitele informovat o koncepci 
bytové politiky ve městě.  
 Ing. Kučera Jan- právě bytová koncepce nám odpoví na otázku, kolik bytů město 
potřebuje a kolik máme žadatelů. Informace však bude zastupitelům přeložena spíše 
v dubnu, do konce února budeme na koncepci pracovat. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 
v rozsahu - 895 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XVI: 
Pro:            18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
6.2  Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního 

výboru za rok 2016 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Vyplacení odměn za rok 2016 je navrhováno pouze těm členům kontrolního a  finančního výboru, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města nebo úředníky městského úřadu, a to na základě návrhu předsedů 
výborů. Výše odměny zohledňuje účast jednotlivých členů na zasedáních a  konkrétní aktivitu. 
Jednotlivé odměny jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - návrh odměn 
 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav - táže se, proč předseda KV nenavrhl odměnu panu Cábovi? 
RNDr. Lukáš - člen KV - pan Cáb se zasedání KV moc neúčastní a tudíž nepracuje.  
Ing. Kučera Jan - doplňuje - pan Cáb byl navržen politickým seskupením „Nezávislí 
Rožnováci“, osobně s ním hovořil. Pan Cáb je pracovně velmi vytížen, proto se zasedání KV 
nemůže vždy účastnit. KV také není svoláván s dostatečným časovým předstihem, což 
pracovně vytíženým a často cestujícím členům činí problém.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměny členům finančního a 
kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2016, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XVI:: 
Pro:            17                Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
6.3  Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod 

Radhoštěm na roky 2017 – 2021 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Překládáme zastupitelstvu města ke schválení rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm na 
roky 2017 až 2021. Jeho zpracovatelem je Ing. Luděk Tesař, který je uznávaným odborníkem v oblasti 
komunálních financí a ekonomiky. Materiál je tedy předložen ke schválení v podobě, tak jak byl Ing. 
Tesařem zpracován, bez jakýchkoliv zásahů. 
Jedná se o pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování města. Obsahuje souhrnné údaje o 
příjmech a výdajích, prognózy, analýzy, doporučení. 
Rozpočtový výhled stanoví mimo jiné i finanční limity pro řešení investičních priorit města 
v jednotlivých letech a jednotlivých budoucích rozpočtech.  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - rozpočtový výhled Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017 až 2021 
 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - rozpočtový výhled, vyhotovený Ing. Luďkem Tesařem hodnotí 
hospodaření města jako zdravé a efektivní. Dlouhodobé financování má město nastaveno 
dobře. 
 Ing. Matějka - FV také doporučuje zastupitelstvu rozpočtový výhled ke schválení. 
 Ing. Houška - upozorňuje na doporučení v materiálu, které se týká 3 bodů: 
1) Zajistit privatizaci vybraného bytového fondu a finanční výnos zapojit do investic 
2) V případě vysokých investic bychom doporučovali využít úvěrový rámec a zvýšit likviditu. 
Případné nové dluhy realizovat do limitu 200 mil. Kč vždy s floatingovými sazbami 
3) Zmrazit běžné výdaje vyjma platů a oprav 
Táže se, zda vedení města uvažuje o privatizaci bytového fondu? Zda bude respektovat 
zmrazení výdajů v rozpočtu na příští rok? 
 Ing. Holiš - co se týče bytové politiky, tato se bude vyvíjet dle závěrů zpracované 
bytové koncepce - jak již bylo řečeno. Co se výdajů týče , zde nejsme schopni přesně 
odhadnout,  jak se  bude do budoucna situace vyvíjet. Rozpočtový výhled není dogma, jde o 
materiál zpracovaný výhledově do roku 2021, nelze na něj reagovat přesně.  
 Ing. Houška - pokud materiál máme zodpovědně schvalovat, pak tedy  
s doporučením či s výhradou. Takto by se spíše přikláněl s návrhem ZM bere na vědomí.... 
 Ing. Holiš - rozpočtový výhled  musí zastupitelstvo schválit, nelze jej pouze brát na 
vědomí 
 RNDr. Mikušek - rozpočtový výhled je postaven na předpokladech, pokud máme 
materiál schválit,  musíme k němu přistupovat zodpovědně. 



 Ing. Hrnčárek - zákon nám neudává, zda máme schvalovat rozpočtový výhled 
s výhradou  či doporučením. Ing. Tesař vyhotovil nezávislou analýzu, jde o podpůrný 
materiál pro střednědobé plánování. Jde o doporučení nezávislé osoby nikoli o dogma. 
 Bc. Blinková - Ing. Tesař pracoval pro město již v minulých letech. Město však jeho 
doporučení nenaplní, pokud k doporučením nebude přistupovat zodpovědně. Pokud tedy 
materiál  máme schvalovat, musíme k němu přistupovat zodpovědně. 
 RNDr. Lukáš - doplňuje, že výhled znamená vize, předpoklad! 
 Ing. Kučera Jaroslav - navrhuje materiál rozdělit na dvě části  - analýzu a výhled. 
Uvedená doporučení město plnit nemusí. 
 Ing. Matějka - FV na svém zasedání materiál schválil, k ničemu nás nezavazuje, jde 
o doporučení.  
 Ing. Kučera Jan - jde o analytický podklad a materiál pro střednědobé plánování 
města. Co se bytové politiky týče, tuto budeme posuzovat ze všech úhlů pohledu. 
 p. Jelínek - jde o dobře a srozumitelně zpracovaný materiál i pro laika. Nejde o žádný 
platební rozkaz ale pouze o doporučení. Podle tohoto materiálu nelze striktně dodržovat 
rozpočet. 
 Mgr. Kopecký - souhlasí nejde o strategii, ale o výhled. 
 RNDr. Mikušek - namítá, že pokud tento výhled schválíme, zavazuje nás 
k zodpovědnosti. 
 Ing. Hrnčárek - doplňuje, že jde o doporučení z pohledu ekonoma. Byty jsou pro 
město ztrátovou záležitostí, co se financí týče. Na druhou stranu vytváří se zákon, který  
městům ukládá povinnost zřizování sociálního bydlení. Zde stojí proti sobě ekonomika, která 
říká byty prodat a legislativa, která říká, sociální bydlení zřizovat. Co se provozních výdajů 
týče, to je každoroční problém, pokud by město chtělo jít do budoucna do větších investic, 
bez úvěru to nepůjde.  Jak již bylo řečeno, tento materiál není dogma, jde o doporučení a 
výhled.  
  
 
Hlasování o usnesení č. 4/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtový výhled města 
Rožnov pod Radhoštěm na roky 2017 až 2021 dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XVI:: 
Pro:            18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
6.4  Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2017 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 
2017 v celkové částce 372.292 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiložených k tomuto podání. Rozpočet je 
v souladu s legislativou zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umožňující 
vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané vznést k návrhu písemné připomínky. Informace o 
takové případné skutečnosti bude podána na zasedání dne 20. 12. 2016. 
Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný, tzn. příjmy i výdaje se rovnají. Do příjmů jsou také 
zahrnuty financující operace, což je předpokládaný zůstatek finančních zdrojů ke konci roku 2016. 
Tento zůstatek bude po ukončení fiskálního roku aktualizován.  V oblasti příjmu z daní bylo vycházeno 
ze státního rozpočtu České republiky a rozpočtového výhledu zpracovaném externí poradenskou 
firmou CITIFINANCE  jakožto kontrolní analýzy. Ostatní příjmy jsou odhadovány dle smluvních 
ujednání a skutečnosti roku 2016. Rozpočet také zapracovává legislativní změny vyplývající ve změně 
rozpočtového určení daní.  
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje, tak plán investic. Velká část investičních 
akcí je ve fází projektové přípravy a lze předpokládat, že budou do rozpočtu 2017 zařazovány 



v průběhu roku formou rozpočtového opatření. Rozpočet také obsahuje výdaje našich fondů (FRTI, 
Sociální fond).  V oblasti financování jsou plánovány splátky úvěrů v souhrnné hodnotě 7.600 tis. Kč.  
Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 30.500 tis. Kč. Mimo obecné rezervy na nahodilé 
události se zvyšuje rezerva na investiční akce (VKC a Přístavba knihovny) na výši 20 500 tis. Kč. 
 
Technická:  XLS tabulka rozpočtu obsahuje zakryté sloupce, které lze odkrýt. V těchto sloupcích jsou 
pomocné údaje, jako např. ORG, účelový znak, rozpočet předchozího období, vyhledávací zkratky, 
poznámky apod. Soubor není zaheslován.  
 
 
Rozpočtové provizorium - pravidla 
 
Pro případ, že by předložený návrh rozpočtu města na rok 2017 nebyl schválen vůbec a bylo by 
hlasováno o usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto 
znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny až do výše 1/12 skutečnosti roku 2016, 
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných živelnou pohromou budou hrazeny 
v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2016 do roku 2017, budou hrazeny v plné výši. 
4. Úhrada závazku plynoucí z již uzavřených smluv včetně pracovně právních smluv budou hrazeny 
v plné výši.  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2017-  sumárně. 
P2- Podrobný položkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu města na rok 2017 – detail. 
P3 - Seznam nezařazených investičních akcí 
 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - oproti materiálu, který byl zastupitelům zaslán, došlo ještě k některým 
změnám v rozpočtu. FV byl se změnami seznámen, zastupitelé, kteří se účastnili páteční 
pracovní. Jde o navýšení nájmu za městské lesy, dále o přesun položky výdaje na běh Emila 
Zátopka z odboru školství na odbor kanceláře starosty,  částka na oslavy 750. Výročí města 
Rožnov.  
Pozn. Tabulka se změnami je přílohou zápisu. 
 Ing. Matějka - FV rozpočet projednal včetně navržených změn a doporučuje jej ke 
schválení.  
 Ing. Kučera Jaroslav - upozorňuje na navýšení provozních nákladů oproti loňskému 
roku o 45 mil.  Dále poukazuje na převod 11 mil. rezervy z minulého roku. Táže se na stav 
rezervy koncem roku 2017 dle plánu? 
 Ing. Holiš - podrobný materiál byl připraven na pracovním jednání. 
 Ing. Hrnčárek - rezervy máme dvě - nespecifikovanou (může dojít k situacím, kdy 
finance budeme potřebovat neplánovaně - např. živelná pohroma, vývoj sporu s IPR apod.) 
dále máme akční plán. Stav rezerv bude navýšen. Dále máme dotace na měkké projekty, 
spadá tam také dotace na psí útulek a pak jsou další jednotlivé položky. 
 Ing. Holiš - minimálně 20 mil. Kč  rezervy zahrnuje i projekt na revitalizaci parku, psí 
útulek, také se ze zákona zvýšily mzdové náklady pro zaměstnance úřadu i u příspěvkových 
organizací. Provozní výdaje není problém vyspecifikovat a budou zastupitelům takto zaslány. 
ÚKOL! 
 Bc. Blinková - má také výhrady k některým položkám. Nejsou zde zahrnuty finance 
na rekonstrukci obřadní síně, jejíž oprava je  již akutní záležitostí zvláště ve vazbě na výročí  
750. let, které bude město slavit v příštím roce.  Dále kvituje zaslání detailního rozpisu 
provozních nákladů, navýšení o 45 mil. Kč je mnoho.  Poukazuje také na nárůst výdajů u 
příspěvkových organizací. Vzhledem k  položkám, které rozporuje, se bude také řídit při 
hlasování.  



 Ing. Holiš - co se týče příspěvkových organizací, zde je nutný nárůst mezd u 
nepedagogických pracovníků. Co se obřadní místnosti týče, v příštím roce neuvažujeme o 
rekonstrukci. V současné době je v řešení přístavba knihovny, stavba kulturního centra, také 
nevíme, co bude se Společenským domem. Není nikde řečeno, že obřadní síň musí být 
nutně v budově radnice. Obřadní síň je sice nutné řešit, ale v současné době nechceme  
investovat do nějaké opravy síně, když se nám nabízí více možností.  
 
V 16:00 hod. příchod paní Vičarová 
 
 RNDr. Mikušek - co se výstavby kulturního centra týče, jde o dlouhodobou záležitost, 
nevíme ani, kolik to bude stát.  Navíc jde o nezodpovědnou investici, když na Horních 
Pasekách a Uhliskách stále nemáme vodovod. Co se týče financování kultury - na zasedání 
FV byla předložena jakási analýza, záležitostí se má zabývat jakási pracovní skupina. V tom 
také vidí problém, máme již dost komisí a pracovních skupin, některé byly zřízeny již více 
než před rokem, a ještě se nesešly ani jednou, není si jist, zda je nutné zřizovat ještě další 
pracovní skupiny. Vnímá to, jako zříkání se odpovědnosti ze strany vedení města. 
 Ing. Holiš - odpovědnosti se určitě nezříkáme. Analýza kultury bude provedena 
proto, abychom měli přehled, kolik město vkládá do kultury a abychom měli srovnání i 
s ostatními městy.  
 Mgr. Kosová - co se obřadní místnosti týče, v minulosti byla provedena studie na 
rekonstrukci této místnosti ve výši 6 mil. Kč.  Jde o nemalé finance. V již zmíněných 
projektech,  by nám vznikly reprezentativní sály, které by se mohly využít. Pokud bychom do 
obřadní síně nyní investovali pouze částečně (např. do úpravy povrchů a nábytku) neřešil by 
se základní problém, kterým je zde vzduchotechnika a denní světlo. Proto s rekonstrukcí 
čekáme. Co se financování kultury týče, pracujeme na strategii jak nastavit optimální 
financování kulturních institucí ve městě, srovnáváme způsob provozu kulturních organizací 
s jinými městy.  Máme zpracovaný akční plán, je nutné se zabývat kulturní strategií podrobně 
a komplexně. T klub nemá přesně specifikované rozhraní své činnosti. Jedním z výstupů 
strategie by mělo být i toto.  V lednu dokončíme přibližný harmonogram, jak by se strategie 
zpracovávala a kdo se na tom bude podílet. V únoru bychom mohli informovat zastupitele.  
 Ing. Kučera Jan - shrnuje: 
1) nárůst provozních výdajů ovlivňují různé akce - jak již bylo řečeno (revitalizace parku, psí 
útulek - investice vycházející z akčního plánu, nárůst mzdových prostředků - ze zákona) 
2) mzdové prostředky nepedagogických pracovníků příspěvkových organizací je nutné 
upravit. 
3) co se zřizování pracovních skupin týče, preferujeme možnost poradit se s odborníky.  
 Bc. Blinková - táže se, jak to bude s tržnicí, je to záležitost, která by se měla řešit. 
Táže se, zda se hledá nová lokalita? Ráda by v této věci obdržela více informací - dává 
PODNĚT! na příští ZM.  
Dále upozorňuje na proradniční noviny SPEKTRUM  a také TV BESKYD, kde opoziční 
zastupitelé nedostávají prostor a  nebývají ani osloveni k možnosti vyjádřit se. 
 Mgr. Kosová - dáme to jako podnět k řešení Redakční radě.  
 p. Buršíková - bude vyzývat opoziční zastupitele k možnosti vyjádření se , nemá 
s tím problém. 
 Ing. Matějka - k záležitosti kultury, na FV se tímto zabývali, náklady na kulturu se 
město snaží nenavyšovat a držet ve standardní rovině .  
 Ing. Holiš - co se bližších informací o nákladech na vybudování kulturního centra 
týče, o konkrétní částce ještě nemůžeme hovořit, záležitost je v řešení. Co se týče 
vybudování vodovodu na Horních Pasekách a Uhliskách, VaK připravuje projektovou 
dokumentaci, záležitost je v řešení, město jedná s majiteli pozemků, z nichž jsou mnozí 
mimo Rožnov. Nedomnívá se také ,že by SPEKTRUM byly proradniční noviny, redaktorka si 
sama vybírá témata, také  nebývá oslovován.  
 p. Vychodil - upozorňuje na nutnost rekonstrukce obřadní místnosti, pokud bude 
vybudováno nové kulturní centrum, můžeme hovořit o letech 2018-2020. Stav obřadní 
místnosti je akutní záležitostí, kde se nevložily finance dobrých 20 let. 



 Mgr. Kosová - co se tržnice týče, záměrem města je nákup menšího množství 
mobilních stánků, pro menší městské  akce. Tržnici plánujeme vybudovat na ul. Lázeňská. 
 Ing. Kučera Jan - SPEKTRUM  a TV Beskyd jsou otevřená média, redaktorka měla 
oslovovat i zástupce opozičních stran, pokud tak nečinila, určitě dojde k nápravě. Co se 
investic do obřadní místnosti týče 6 mil. Kč nejsou malé finance, pokud máme možnost 
jiného řešení,  je potřeba záležitost pořádně zvážit. 
 RNDr. Mikušek - není si jist odborným zaměřením členů pracovních skupin. Co se 
projektu VaKu na vodovod H.Paseky a Uhliska týče, ano VaK tento připravuje, ale město se 
na realizaci bude muset finančně podílet.  
 Ing. Houška - domnívá se, že výročí 750. let Rožnova je na tolik významné, že by si 
zasloužilo nové reprezentativní prostory obřadní místnosti, kde se zajisté budou v rámci 
oslav přijímat hosté. Přikláněl by se alespoň ke kosmetickým úpravám.  
 Ing. Marcin - studie rekonstrukce obřadní místnosti je z roku 2014 a je hodnocena 
nákladově na 6 mil. Kč.  Jak už bylo zmíněno, největší položkou je vzduchotechnika, řešení 
předsálí a designové prvky.  
 Ing. Holiš - pokud bychom řešili jen kosmetické úpravy, byly by to nyní vyhozené 
finance. 
 p. Jelínek - jsou mezi námi zastupitelé, kteří byli ve vedení města v minulosti  
poměrně dlouhou dobu. Do zkulturnění obřadní místnosti se nedala roky ani koruna. Nyní to 
chcete po vedení, které je zde druhým rokem! Není si jist, zda takto obšírná diskuse,  právě 
ohledně obřadní místnosti,  je žádoucí. 
 Ing. Kučera Jaroslav- upozorňuje, že městu chybí dopravní hřiště. V rámci BESIPU 
je to důležitá záležitost a Rožnov v této zaostává.  Apeluje za nápravu. 
 Ing. Marcin - komunikujeme v této věci z KUZL, máme připraven projekt dopravního 
hřiště ve formě studie. 
 p. Koryčanský - kvituje, že se budou zvyšovat platy nepedagogických pracovníků 
příspěvkových organizací. Co se týče oslav 750. let výročí města, tyto jsou plánovány po 
celý příští rok, nedomnívá se, že je to dobré řešení. Oslavy by směřoval do kratšího období. 
Dále upozorňuje na nutnost opravy chodníků na sídlištích. 
 RNDr. Mikušek - v minulém volebním období nebyly na rekonstrukci obřadní 
místnosti finance, město šetřilo,  kde mohlo.  
 Ing. Holiš - pokud bychom se v příštím roce do rekonstrukce obřadní místnosti pustili 
v době oslav bychom tam měli akorát zedníky. Pokud najdeme jiné řešení mohly by se 
prostory obřadní místnosti využít také jako nové kanceláře, kterých je v budově nedostatek. 
 Bc. Blinková - poukazuje na dopis od paní ředitelky ZŠ Videčská, který zastupitelé 
obdrželi a kde se upozorňuje na havarijní stav venkovního hřiště u školy.  
 Ing. Matějka - na FV již o této záležitosti diskutovali, stav hřiště je skutečně 
nevyhovující, záležitost je nutno řešit - dává PODNĚT! 
 RNDr. Mikušek - podává pozměňující návrh: 
„Zastupitelstvo města zařazuje do rozpočtu města na rok 2017 náklady na zpracování 
prováděcí dokumentace na rekonstrukci obřadní síně ve výši 200 tisíc Kč ze zůstatku roku 
2016.“ 
Následuje 10 minutová přestávka. 
 Ing. Holiš - usnesení nepodpoří, věc se měla projednat předem. 
 
 
Hlasování o pozměňovacím návrhu RNDr. Mikuška:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm města zařazuje do rozpočtu města na 
rok 2017 náklady na zpracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci obřadní síně 
ve výši 200 tisíc Kč ze zůstatku roku 2016.“ 
 
 Hlasování o pozměňovacím návrhu: 
Pro:            7                Proti:                    12 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Návrh nepřijat. 



 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2017 
ve výši 372.392 tis. Kč ve výdajové i příjmové části, ve znění předložených změn k 
původnímu návrhu rozpočtu.  Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích 
stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích 
objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XVI: 
Pro:            14                Proti:                    0 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam nezařazených 
investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich 
následné zařazení do rozpočtu města na rok 2017 za předpokladu získání dotací 
spolufinancujících tyto investice. 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/XVI: 
Pro:            16                Proti:                    0 Zdržel se:            3 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
    
 
6.5  Projednání  a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu 

společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Společnost Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této 
společnosti je provoz krytého bazénu a letního koupaliště na území města Rožnov pod Radhoštěm. 
Tato činnost je v lokálních podmínkách a při zachování cenově přijatelného vstupného vždy ztrátová. 
Největší nákladovou složkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo a mzdové náklady.  V oblasti 
tržeb jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika letního 
koupaliště se odvíjí vždy od teplotních podmínek sezóny. 
 
Společnost se řídí pokyny vlastníka a ty prostřednictví valné hromady vydává Rada města Rožnov 
pod Radhoštěm. Jednatel je jejími rozhodnutími vázán. 
 
Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena na 
období 5 let. Prvním rokem byl rok 2015. Každoročně pak je schvalován pouze příspěvek pro aktuální 
rok, který bude následně vyúčtován.  
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Smlouva o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2017 (č. v GINIS  337/2016/KBR)  
P2- Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 
 
 
Diskuse: 
 Bc. Blinková  - táže se, jak jsou zapojeny odpisy, vzhledem k tomu, že byly nové 
investice jak na venkovním koupališti, tak na krytém bazénu 



 Ing. Hrnčárek - financujeme i částku odpisů, která vychází z účetnictví. Zdrojem je 
dotační smlouva, výdejem opravy, které schvaluje valná hromada.  
 p. Zlámal -  KB částečně splácí úvěr, příští rok chceme investovat do 50 m bazénu 
na venkovním koupališti, také budeme investovat do izolace podlahy v prostrou atria u 
sauny. 
 p. Koryčanský - táže se na vize do budoucna. Venkovní koupaliště je pěkné a aby 
se prodloužila jeho provozní doba mělo by se zvažovat o ohřevu vody. Řešením by také bylo 
možnost zakrytí bazénu. 
 p. Zlámal - co se ohřevu vody týče, byla již zpracována studie, vybrala se jedna 
alternativa.  RM zadala ke zpracování projekt, který by měl být zpracován ještě do konce 
roku 2016 na ohřev vody v areálu celého koupaliště a zároveň bude dodávat el. energii pro 
celý objekt koupaliště. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  schvaluje poskytnutí zálohy na finanční 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (provozování krytého 
bazénu a venkovního koupaliště) pro rok 2017 ve výši 5.580.000 Kč společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční 
podporu pro rok 2017, číslo smlouvy 337/2016/KBR, se společností KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XVI: 
Pro:            19                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 

 
6.6  Projednání  a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích. 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místních 
poplatcích, včetně přílohy č. 1 a 2. 
Jedná se pouze o technickou ,,novelu“, ve které: 
 

• v příloze č. 1 aktualizujeme pozemky města, které jsou definovány jako veřejné prostranství 
• v příloze č. 2 aktualizujeme informaci o nákladech na svoz komunálního netříděného odpadu 

a adekvátní částce započítávající se do poplatku. 
• zapracováváme možnost osvobození některých společenských akcí od poplatku za zábor 

veřejného prostranství. 
Ostatní podmínky vyhlášky ani výše poplatků se nemění. 
Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2017. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (schvalované znění) 
P2 - příloha č. 1 a č. 2 OZV 2/2016 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 8/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních 
poplatcích, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená obecně 
závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/XVI: 
Pro:           19                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 

 
 

7.1  Projednání  a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v, na a 
nad městskými pozemky v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm    

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím 
pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím 
smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po 
dokončení stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do 
katastru nemovitostí tito stavebníci: 
1. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:15503461. V souvislosti 

s akcí „Přeložka rozvodu tepla pro domy na ul. Meziříčská, Rožnov p. R.“ stavebník požádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k městskému pozemku p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní tepelný rozvod byl 
umístěn v pozemku p.č. 1012/2 a celkové výměra věcného břemene je 30 m2 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6130-44/2016. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 6 292,- Kč včetně 
DPH. 

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
V souvislosti s akcí „Rožnov, Kramolišov, 269/1, Město Rožnov, NNV“ stavebník požádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k městským pozemkům p. č. St 269/1, p.č. 3572/3, p.č. 3721/13 a p.č. 3721/16 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Nadzemní vedení NN včetně betonového podpěrného sloupu s pojistnou skříní bylo 
umístěno v pozemcích p.č. St. 269/1, p.č. 3572/3, p.č. 3721/13, p.č. 3721/16 a celková výměra 
věcného břemene je 5,37 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6141-143/2016. Úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 4 235- Kč včetně DPH. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 324/2016/OSM 
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 334/2016/OSM 
 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o zřízení 
úplatných služebností inženýrských sítí v, na a nad pozemky 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) ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:15503461, 
uložení podzemního tepelného rozvodu v pozemku p.č. 1012/2  v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 6130-44/2016, smlouva č. 
324/2016/OSM, 
2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035, uložení nadzemního vedení NN  nad pozemky  p.č. st. 269/1, p.č. 3572/3, p.č. 
3721/13 a p.č. 3721/16  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 6141-143/2016, smlouva č. 334/2016/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí 
tohoto usnesení. 



 
 Hlasování o usnesení č. 8/XVI: 
Pro:          18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 

 
 

7.2  Projednání  a schválení dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v pozemcích ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm, ŘSD ČR a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby 
„Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm křižovatka“, která je realizována na území města Rožnov pod 
Radhoštěm. Součástí stavby je objekt „C 355- Přeložka vodovodu VaK a.s. – DN 200“.  
ŘSD ČR, město Rožnov pod Radhoštěm a společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. uzavřely 
dne 14. 8. 2015 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, na základě které byly pozemky parc. č. 
1451/12 a parc. č. 3728/21 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm zatíženy služebností ve prospěch inženýrské sítě vlastněné společností Vodovody a 
kanalizace Vsetín a.s.. Služebnost spočívá v právu zřízení, umístění, provozování, udržování, 
provádění oprav a úprav za účelem obnovy, výměny, modernizace, popř. odstranění podzemní 
přípojky vodovodního potrubí, vedené jako stavební objekt SO C 355 – Přeložka vodovodu VaK a.s. – 
DN 200, realizované v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, a v právu 
vstupovat a vjíždět na zatížené pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, opravováním a 
údržbou podzemní přípojky vodovodního potrubí v rozsahu dle geometrického plánu č. 5687-94/2014. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k realizaci v předchozím odstavci uvedené podzemní 
přípojky vodovodního potrubí odchylně od stavební dokumentace, a ŘSD ČR při uzavírání smlouvy 
předložil geometrický plán, podle kterého jsou pozemky města Rožnov pod Radhoštěm zatíženy 
v jiném rozsahu, než je tomu ve skutečnosti, požádal investor ŘSD ČR o uzavření dohody o zrušení 
věcného břemene – služebnosti zapsané v katastru nemovitostí dle smlouvy č. 168/2015/OSM  a 
uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, aby napravil skutečný a právní stav.  
ŘSD ČR předložilo nový geometrický plán č. 6035-7193/2016  pro zřízení služebnosti inženýrské sítě 
související s umístěním  podzemní přípojky vodovodního potrubí DN 200 v pozemcích p.č. 1451/1, 
p.č. 1451/12 a p.č. 3728/21 v celkové délce 38,1 m.  
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 7.380 Kč včetně DPH. Výše úhrady 
byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3295-018/2016 ze dne 13. 5. 2016, vyhotoveného 
na náklady ŘSD ČR Ing. Jitkou Černouškovou. Znalecký posudek je součástí spisu vedeného 
odborem správy majetku.    
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města v souladu s výše uvedenými informacemi návrh 
smlouvy uvedený v příloze č. 1 tohoto podání pod č. 340/2016/OSM. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - snímek orto-foto 
P2 -  smlouva o zřízení věcného břemene 340/2016/OSM 
P3  - geometrický plán č. 6035-7193/2016 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o zrušení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 
340/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako povinným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 
jako investorem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 
01 Vsetín, IČO 47674652 jako oprávněným pro zrušení věcného břemene - služebnosti 
(podzemní přípojka vodovodního potrubí DN 200), zřízené smlouvou č. 168/2015/OSM 
v pozemcích p.č. 1451/12 a p.č. 3728/21 dle GP 5687-94/2014, a pro zřízení věcného 



břemene - služebnosti  pro  umístění podzemní přípojky vodovodního potrubí DN 200 
do pozemků p.č. 1451/1,  p.č. 1451/12 a p.č. 3728/21 dle geometrického plánu č.  6035-
7193/2016, a to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XVI: 
Pro:           18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.3  Projednání  a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemku p.č. 1339/1 k.ú. Tylovice ve prospěch města Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Povodí Moravy, s.p. uzavřely dne 3. 7. 2014  „Nájemní smlouvu a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ č. 133/2014/OSM/NAB ( dále jen „smlouva 
budoucí“) umožňující mimo jiné umístění výustních objektů dešťové kanalizace do pozemku p.č. 
1339/1 v k.ú. Tylovice, který je ve vlastnictví Povodí Moravy,s.p. Výustní objekty jsou součástí stavby 
„Komunikace pro pěší – část 2:Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice“ (dále jen „stavba chodníku“) a 
umožňují odvod dešťových vod z vybudovaného chodníku do Hážovického potoka.  
 V souladu se smlouvou budoucí byly v rámci stavby chodníku vybudovány v pozemku p.č. 1339/1 a 
následně zaměřeny geometrickým plánem č. 1035-8112b/2016 ze dne 5. 10. 2016 čtyři výustní 
objekty.  
Právo odpovídající služebnosti se zřizuje pro 4 výustní objekty označené „C, D, E, F“ úplatně, za 
jednorázovou náhradu ve výši 7.084,00 Kč bez DPH, která je zjištěna podle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 16b  zákona 151/1997 Sb., ve znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou 
jako pětinásobek ročního užitku (ročního nájemného). Roční užitek je stanoven analogicky dle cenové 
mapy pronájmu pozemků povinného na částku 15,40 Kč za 1 m2 a rok v souladu se smlouvou 
budoucí. K hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. Celková výměra služebnosti 
dle geometrického plánu č. 1035-8112b/2016  je 92 m2. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení usnesení, 
jak je uvedeno v návrhu. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
úplatné služebnosti inženýrské sítě č. 321/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod  Radhoštěm jako oprávněným a Povodím 
Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným pro výustní 
objekty dešťové kanalizace vybudované v a na pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice 
zaměřené dle geometrického plánu č. 1035 - 8112b/2016. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XVI: 
Pro:           18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 

 

P1 - snímek orto-foto  
P2 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 321/2016/OSM 
P3 - nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 

133/2014/OSM/NAB ze dne 3. 7. 2014 
 



 
 

7.4  Projednání  a schválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm ve prospěch  pana T.K. 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 11. 7. 2016 podal pan T.K. žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3702/1 o výměře 
150 m2 a části pozemku p.č. 2325/2 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z důvodu 
vyrovnání hranice pozemků ve vlastnictví žadatele.  
Geometrickým plánem č. 6032-16/2016 pro rozdělení pozemků vyhotoveným na náklady žadatele byly 
tyto části městských pozemků sloučeny do pozemku p.č. 3702/1 o nové výměře 157 m2. 
Do dokončení investičního záměru výstavby kanalizace v rámci investiční akce „Čistá řeka Bečva“ 
bylo v této lokalitě omezení pro prodej pozemků. Tato investiční akce byla ukončena v roce 2015.  
V této lokalitě byly prodány v roce 2015 Městem Rožnov p.R. sousedící části městských pozemků 
panu P.C. a  manželům L. ve výši 500 Kč/m2 na základě znaleckého posudku č. 002-01/2015 z 22. 3. 
2015 vyhotoveného Ing. Zdeňkem Dlabajou, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Ostravě dne 
27. 11. 2013 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti .  
Nově navržená hranice pozemků byla odsouhlasena se správcem místních komunikací, který podmínil 
vzdálenost od zpevněného okraje místní komunikace pro úklid sněhu v zimním období, případné 
rozšíření komunikace či výstavbu chodníku na 5 metrů. Dle orientačního geometrického zaměření je 
tato vzdálenost 6 metrů.  
 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 16. 9. 2016 usnesením č. 797/53 záměr na převod výše 
uvedených částí městských pozemků. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 20. 9. – 6. 
10. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu.   
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení převodu výše 
uvedených částí městských pozemků, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1- katastrální snímek 
P2 - orto-foto mapa 
P3 - katastrální mapa s vyznačením pozemků ve vlastnictví města 
P4 - foto 
P5 – kupní smlouva č. 294/2016/OSM 
P6 – geometrický plán č. 6032-16/2016 
P7 – znalecký posudek č. 002-01/2015 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 
3702/1 o výměře 150 m2 a části pozemku p.č. 2325/2 o  výměře 7 m2, sloučené dle 
geometrického plánu č. 6032-16/2016 do pozemku p.č. 3702/1 o nové výměře 157 m2, 
vše v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana T.K., trvalým pobytem  
Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou cenu jako cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 78.500 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření kupní smlouvy č. 
294/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem T.K., 
jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XVI: 
Pro:           18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 

 
 



7.5  Projednání  a schválení prodeje části pozemku ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm ve prospěch pana L.P.  

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Dne 9. 8. 2016 podal pan L.P. žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1291/22 o výměře cca 35 m2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Svoji žádost odůvodňuje: 
V roce 2010 se stal vlastníkem nemovitosti „Restaurace Lázy“, ulice Kulturní 1790 včetně pozemku 
p.č. st. 3166 a p.č. 1291/12. Na základě místního šetření svolaného v roce 2011 Odborem výstavby a 
územního plánování bylo zjištěno, že část stávající terasy restaurace včetně jejího zastřešení je 
vybudována na pozemku p.č. 1291/22 ve vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 
Na základě smlouvy o právu provést stavbu a dodatečném povolení umístění stavby uzavřené dne 21. 
10. 2011 s Městem Rožnov p.R. bylo dne 18. 12. 2012 vydáno OVaÚP pravomocné rozhodnutí o 
dodatečném umístění stavby.  
V rámci dořešení majetkoprávních vztahů k uvedené stavbě žádá pan L.P. o odprodej dotčené části 
městského pozemku.   
Žádost projednala koordinační skupina dne 24. 8. 2016 a s odprodejem požadované části dotčeného 
pozemku souhlasí. Znalecký posudek a geometrický plán byl vyhotoven na náklady žadatele. 
Cena za nově označený pozemek p.č. 1291/44 o výměře 35 m2 byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 3083.8.2016 ze dne 24.10. 2016, vyhotoveným Ing. Pavlem Veličkou, IČ: 
46137840, ve výši 14.950 Kč jako cena v místě a čase obvyklá, což představuje 427,14 Kč/m2. 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 16. 9. 2016 usnesením č. 798/53 záměr na převod výše 
uvedeného pozemku. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 20. 9. – 6. 10. 2016 
nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu.   
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení převodu výše 
uvedených částí městských pozemků, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
  
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1- katastrální snímek 
P2 - orto-foto mapa 
P3 - foto 
P1 – kupní smlouva č. 296/2016/OSM 
P2 – geometrický plán č. 6134-72/2016 
P3 – znalecký posudek č. 3083.8.2016 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej  části pozemku p.č. 
1291/22, oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 6134-72/2016 jako 
pozemek p.č. 1291/44 o výměře 35 m2 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do 
vlastnictví pana L.P., trvalým pobytem Olomouc 9, za cenu v místě a čase obvyklou, 
stanovenou dle znaleckého posudku č. 3083.8.2016 ze dne 24. 10. 2016 ve výši 14.950 
Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 296/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako prodávajícím a panem L.P. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/XVI: 
Pro:           17               Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 

 
 
 

7.6  Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a 
oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm 
(p.č. 1250/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v areálu ZŠ 5.května čp. 1700). 



Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Kubiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichž se 
nachází místní komunikace a veřejná zeleň. Část těchto pozemků nám již „úřad“ převedl a zbývající 
část pozemků nám „úřad“ převádí postupně až po dořešení všech majetkoprávních náležitostí (zřízení 
věcných břemen). 
V této předložené smlouvě „úřad“ převádí pozemek p.č.1250/31 o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Rožnov 
pod Radhoštěm. 
Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1250/31 byla projednána a schválena usnesením č. 16/IX. 
řádného zasedaní Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm konaného dne 15. 12. 2015. 
Na převáděném pozemku se nachází zeleň v oploceném areálu Základní školy 5. května čp 1700, viz. 
snímek katastrální mapy. 
Bezúplatný převod pozemku bude proveden včetně zřízení věcného práva ve prospěch převodce 
(jako oprávněného) k převáděnému pozemku, spočívající v závazku města jako nabyvatele 
(povinného) nezcizit převáděný pozemek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 20 let ode 
dne nabytí do svého vlastnictví (viz. čl. V. smlouvy) a omezujících podmínek uvedených v čl. IV. 
smlouvy. Zřízené věcné právo se zapisuje do katastru nemovitostí. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k pozemku, jak je uvedeno v návrhu 
usnesení. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Hlasování o usnesení č. 14/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod  nemovité 
věci, a to pozemku p.č. 1250/31, ostatní plocha, zeleň o výměře 330 m2 v k.ú. a obci 
Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm, včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek k 
převáděnému pozemku dle důvodové zprávy, a uzavření smlouvy č. 326/2016/OSM 
(UZSVM/OVS/2182/2016-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem 
a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako 
převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/XVI: 
Pro:          19                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato 

 
8.1  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o školských 

obvodech mateřských škol na území města 
Předkladatel: Ing. Kučera, Ing. Vrážel  
K 1. 1. 2017 vstupuje v platnost § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě ustanovení tohoto paragrafu jsou obce povinny zřídit školské obvody 
mateřských škol na svém území. 
Po zhodnocení demografického vývoje v jednotlivých lokalitách města a podle předpokládaného 
nástupu dětí z jednotlivých mateřských škol k zahájení povinné školní docházky v následujícím 
školním roce byly stanoveny spádové obvody mateřských škol zřizovaných městem. 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o školských 
obvodech mateřských škol na území města. 

P1- snímek katastrální mapy+ortofoto s vyznačením převáděného pozemku 
P1- smlouva o bezúplatném převodu č. 326/2016/OSM (UZSVM/OVS/2182/2016-OVSM) 
 
 



Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2017. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jan  - upozorňuje na formální opravu ve čl. 2, kde OZV nabývá účinnosti 15 
dnem po jejím vyvěšení, toto je nutno vložit do usnesení.  
 
Hlasování o usnesení č. 15/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města ve znění 
uvedeném v příloze důvodové zprávy s tím, že tato obecně závazná vyhláška nabude 
účinnosti 15. dnem po dni jejího  vyhlášení. Schválená obecně závazná vyhláška je 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 15/XVI: 
Pro:           18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
9.1  Projednání „Analýzy využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v 

Rožnově pod Radhoštěm“ a možnosti jeho nákupu do vlastnictví města 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Marcin  
Předkládaná analýza zachycuje využitelnost objektu Společenského domu ze dvou pohledů: zaprvé v 
závislosti na obsahový záměr, pro který je objekt možné využit, zadruhé z hlediska ekonomické 
stránky a prostoru pro získání finančních zdrojů na určitý záměr.  
Z hlediska možného budoucího využití analýza zachycuje dvě hlavní oblasti a to veřejný a komerční 
záměr využití objektu. Ke zvažovaným variantám je přiložena možnost využití dotačních finančních 
prostředků na částečnou realizaci některých ze zvažovaných variant budoucího využití. V závěru 
analýzy je obsažen souhrn skutečností pro další případné posuzování variant a možného řešení 
objektu Společenského domu. 
Analýza reaguje na nabídku vlastníka objektu společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. 7.  
2016 (viz příloha P02) na odprodej Společenského domu městu Rožnov pod Radhoštěm ve výši 40 
mil. Kč. 
Analýzu využitelnosti Společenského domu č. p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm projednala na své 
schůzi dne 2. 12. 2016 Rada města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města nedoporučuje 
zastupitelstvu města schválit nákup budovy Společenského domu na základě nabídky společnosti 
SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. 7. 2016 (viz usnesení rady města č. 923/59). 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Diskuse: 
 Ing. Marcin  - analýzu zpracovával odbor rozvoje, problémem u jakéhokoli využití 
zůstává počáteční investice na rekonstrukci.  
 Ing. Holiš - p. Valenta městu nabízí odprodej budovy na 40 mil. Kč. Za tak vysokou 
částku si město budovu koupit nemůže dovolit. Nevylučuje však další jednání o využitelnosti 

  P1- OZV č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města 
 
 

P1- Analýza využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm 
P2 – Písemná nabídka společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. 7. 2016 
 
 



Společenského domu, také se nezříkáme další spolupráce. Z historie víme, že společnost 
SYNOT nakupovala od města Společenský dům v roce 1993 za 3.5 mil. Kč. 
 p. Koryčanský - město chce investovat nemalé finanční prostředky do přístavby 
knihovny. Proč k tomuto účelu nevyužít Společenský dům. Určitě by to finančně nebyl tak 
velký rozdíl. Jistě by se také dala získat nějaká dotace na rekonstrukci.  
 Bc. Blinková - táže se, zda by společnost SYNOT byla ochotna jednat o nižší 
prodejní ceně? 
 Ing. Matějka - nákupní cena 40 mil. Kč + další finanční náklady na rekonstrukci - to 
jsou vysoké částky.  
 Ing. Holiš - co se přístavby knihovny týče,  o částce prozatím hovořit nemůže. Jde 
ale o to, zda vůbec  město umí  budovu Společenského domu využít, stejně, jako v historii, 
kdy město objekt raději prodalo. 
 Ing. Kučera Jan - dotační analýza je součástí materiálu.  
 Ing. Kučera Jaroslav - také nesouhlasí s odkupem za nabízenou cenu. Společnost 
SYNOT se také minula s využitím objektu. Město však potřebuje sál, protože jiný nemá. 
Pokud bude kulturní centrum,  jde o výhled nějakých 3 let.  Je zapotřebí dohody o dalším 
využití budovy. 
 p. Vychodil - analýzu zpracovalo město, máme ještě další klíčové historické budovy 
ve městě, které chátrají -zámeček, knihovnu nyní Spolák. Je pro další jednání se společností 
SYNOT. 
 Ing. Holiš - sál potřebujeme, budeme pokračovat v jednání s firmou. 
 M. Valenta (SYNOT) - jde o podnikatelský záměr, na kterém společnost chtěla 
vydělat. Jsme vlastníky mnoha objektů v ČR i zahraničí. Musíme se však chovat 
ekonomicky. U Společenského domu se zrušila možnost parkování , změnil se vchod do 
VMP. To vše má na svědomí odliv klientů. Budovu sice zakoupili za výše zmíněnou cenu, 
avšak do rekonstrukce investovali 22 mil. Kč.  Budova pro ně nebyla výdělečná i díky 
nájemcům. Dnes budova i vnitřní vybavení chátrá. Prodejní cena byla určena, město jsme 
oslovili přednostně. Cenu nezměníme, ale jsme ochotni diskutovat o dalším využití. Rožnov 
je pro nás srdcovou záležitostí a naše společnost do města již v minulosti vložila nemalé 
finanční prostředky.  
 
Hlasování o usnesení č. 16/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a 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. 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/XVI: 
Pro:           14                Proti:                    0 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
10.1  Odvolání člena kontrolního výboru 
Předkladatel: RNDr. Ivan Lukáš, člen KV  
Kontrolní výbor navrhuje odvolat Ing. Petra Poláška (KSČM) z důvodu jeho pasivity, neúčastí na 
jednáních výboru (dle vyjádření Ing. Poláška z důvodu pracovního vytížení) a nesplnění úkolu. 
 
Kontrolní výbor se v roce 2016 sešel 5x a to: 
28.1.2016 
28.4.2016 
23.6.2016 
18.10.2016 
8.11.2016 
Ing. Polášek se ani jednoho zasedání neúčastnil. 



 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu:  
 
Diskuse: 
 Ing. Kučera  - pan Zavadil, předseda KV oslovil Ing. Kučeru a projednal s ním 
působení Ing. Poláška v KV.  Ing. Polášek je pracovně vytížený a často cestuje, 
nevyhovovaly mu termíny zasedání. Také si stěžoval, že mnohé termíny byly svolávány 
v krátkém časovém předstihu a nemohl si tak čas naplánovat. Ing. Polášek sám rezignoval. 
Proto dává PROTINÁVRH: Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Poláška na člena 
KV. 
 RNDr. Lukáš - člen KV - o rezignaci Ing. Poláška předseda KV nehovořil. On sám ví, 
že Ing. Polášek se zasedání neúčastnil ani se neomlouval.  
 Mgr. Drápal - pro každého pracovně vytíženého občana, který vykonává veřejnou 
činnost je problémem čas, a jde o jeho volný čas, který této práci věnuje. Proto doporučuje 
komisím i výborům zvážit, aby termíny jednání probíhaly v pátky či pondělky, což je výhodné 
zvláště pro ty členy, kteří často během týdne cestují.  
 Mgr. Kopecký - vzhledem k tomu, že na dnešním jednání není přítomen ani 
předseda KV ani Ing. Polášek, dává PROTINÁVRH - stažení daného bodu. 
 Ing. Kučera Jan -  táže se  Ing. Kučery Jaroslava, zda s tímto protinávrhem souhlasí 
a stahuje tak svůj protinávrh. 
 Ing. Kučera Jaroslav - souhlasí. 
  
Hlasování o PROTINÁVRHU Mgr. Kopeckého:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stahuje z programu jednání bod č. 10.1 
„Odvolání člena kontrolního výboru“ 
 
 Hlasování o PROTINÁVRHU  a usnesení  č. 17/XVI: 
Pro:           13                Proti:                    1 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 
       
  Protinávrh přijat. 
 
 
10.2   Informace kontrolního výboru 
Předkladatel: RNDr. Ivan Lukáš, člen KV  
Kontrolní výbor sděluje zastupitelstvu města, že kontrola vnitřního kontrolního systému Městského 
úřadu a kontrola počtu studií zadaných Městským úřadem v rámci předprojektové přípravy v letech 
2010 – 2015 budou pokračovat v roce 2017. 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu:  
 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XVI.  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci kontrolního 
výboru. 
 
 Hlasování o usnesení č. 18/XVI: 
Pro:           19                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
11.1   Informace z rady Mikroregionu Vsetínsko o ČŘB II.  



Předkladatel: Ing. Holiš 
Předkládám informaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV), která se týká počtu uzavřených 
smluv (včetně podaných žádostí) za město Rožnov pod Radhoštěm a celý projekt Čistá řeka Bečva II, 
které byly uvedeny v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce. 
 

Obec 
Smlouvy* Počet 

 
Počet EO 

Podíl - 
kanalizace 

EO 

 

v žádosti 

ROŽNOV p. R. 234 816,00 
 

1 625 50,22% 
CELKEM ČŘB 
II 3 044 11 342,52 

 
14 791 76,69% 

*včetně podaných žádostí 
     

 
 Ing. Holiš - upřesnil, že připojených je prozatím pouze 52% obyvatel města. Podpora 
pro vyřizování připojení pro občany stále platí. Do projektu byly investovány nemalé finanční 
prostředky, proto by této možnosti měli občané využívat.  Od jara 2017 budou  prováděny 
odborem ŽP kontroly připojení.  
 
 
11.2   Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2017 
 Ing. Holiš - informoval, že ceny se pro příští rok 2017 zvyšovat nebudou. Bližší 
přehled obdrželi zastupitelé písemně. 
 
 
11.3   Informace architektonické soutěži 
 Ing. Horký - informoval, že výsledky architektonické soutěže „Přístavba knihovny“  a 
„Výstavba kulturního centra“ jsou zveřejněny na webových stránkách včetně možnosti 
prohlídky  vítězného projektu. V další fázi budeme jednat s vítězem soutěže  o ceně.  
 Ing. Holiš - zve přítomné na výstavu projektů, která proběhne v lednu 2017. 
Pozvánka bude zastupitelům poslána. 
 
 
12.   Informace, různé 
 
 Ing. Matějka - má několik technických připomínek, týkajících s provozu a světelné 
signalizace na I/35. Upozorňuje na úzký odbočovací pruh vlevo na křižovatce a na některá 
problémová místa, která se týkají chodců - především u nádraží, kde chodci často přecházejí 
mimo prostor, vyznačený  pro chodce. Také upozorňuje na kritické odbočení u Tesly.    
 Ing. Holiš - ve středu 21.12. od 11:00 hod. proběhne jednání s firmou, ohledně  
světelné signalizace, která je prozatím ve zkušebním provozu. Tam můžeme všechny 
připomínky předložit. 
 Bc. Blinková - také se přimlouvá za řešení přechodu pro chodce u nádraží.  
 Mgr. Kokinopulos - upozorňuje na špatný stav vozovky ul. Hradišťko, která se 
nedávno opravovala, ale v současné době je stav takový, jaký byl před opravou. Jde o 
vyhozené peníze. 
 Ing. Holiš - jde o krajskou komunikaci. Budeme připomínkovat. 
 Mgr. Kopecký - mnoho občanů postrádá odstavný pruh u nádraží. 
 Ing. Holiš - jednáme s ČSAD o možnosti vjezdu aut do prostoru nádraží, také 
jednáme na ŘSD o stavbě parkoviště, zde je ale problém vlastnictví pozemků.  
 
 
 
 



13.  ZÁVĚR 
Ing. Holiš poděkoval zastupitelům a radním za jejich celoroční práci a popřál všem 
přítomným pěkné Vánoce. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno:        v 18:35  hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     20. 12. 2016 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
 RNDr. Václav Mikušek         ………………………………………. ………………. 
   
 
 Mgr. Martin Drápal     ………………………………………. ………………     
 
 
 


