
Z Á P I S 
z XV.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 1. listopadu 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 
6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1 Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 6/2016 
                                                                                          -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

oddělení majetkoprávní: 
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 

819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 822/1 
vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm 

7.2 Revokace usnesení č. 8/XII ze dne 19. 4. 2016, projednání a schválení opravené smlouvy o 
zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a   GasNet s.r.o. 

7.3 Projednání a schválení odkoupení nemovitostí v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H. do 
vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm 

7.4 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 
25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy) 

7.5 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 
16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká 
republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím (prodloužení termínu k podání 
výzvy k uzavření kupní smlouvy) 

7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3 nově označeného 
jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů V., Rožnov pod Radhoštěm 

7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
mezi Bronislavou Wernerovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod 
Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace u MŠ 1. máje č.p. 1153 

7.8 Informace k žádosti o vydání potvrzení o zániku předkupního práva pro město Rožnov pod 
Radhoštěm (Harcovna, Energoagua a.s.) 

                                                                                         -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
oddělení bytové: 
7.9 Projednání smluv o koupi bytů 
                                                                              -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Slobodová 
 
 
 
 
8. ODBOR ŠKOLSTVÍ    



8.1 Schválení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  
8.2 Projednání a schválení programů programové dotace pro rok 2017 
8.3 Individuální dotace – II. kolo                                                                                        
                                                                                          -  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 
                                                                                                  
9. ODBOR  ROZVOJE   

9.1 Projednání a schválení „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018“ s výhledem na 
roky 2019 – 2020, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného 
do roku 2020.  

                                                                                                          -  Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 
10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

10.1 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II. 
                                                                                                                                  -  Ing. Radim Holiš 
 
 
 
        
1. ZAHÁJENÍ   
XV. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve  14:00 hodin. 
Přítomno:     18     zastupitelů,  
Omluveni:  Bc. Markéta Blinková, Mgr. Petr Kopecký, PhD., Ing. Jaroslav Kučera 
 
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 poprvé 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:    
  
 Lenku Vičarovou    -  souhlasí 
 Libora Zavadila               -  souhlasí 

 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 
Pro:            17                      Proti:                     0 Zdržel se:          1 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: 



 Mgr. Martina Drápala   – souhlasí 
 MVDr. Janu Malcovou  – souhlasí 

 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 
Pro:           18                      Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XV: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XV: 
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 zářiového zasedání zastupitelstva 

města sešla na třech jednáních, která se uskutečnila ve dnech: 16. 9., 10.10., 21.10. Celkem 
projednala  88 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  probíhajících soudních sporech se společností 

IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. (IPR). Ve věci o určení vlastnického práva 
k nemovitostem (tzv. hlavní spor) Ústavní soud odmítl ústavní stížnost IPR – věc je 
rozhodnuta a řízení je skončeno. 
S tzv. hlavním sporem souviselo soudní řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
ke sporným nemovitostem. Protože tzv. hlavní spor je ukončen (ústavní stížnost IPR byla 
Ústavním soudem odmítnuta), nebyl důvod setrvávat na podané žalobě o povolení vkladu 
vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí. Proto rada města rozhodla o 
zpětvzetí této žaloby města a právní zástupce města vzal žalobní návrh zpět. Vrchní soud 
řízení zastavil. 
Ve věci o určení vlastnictví k budově T klubu město obdrželo v říjnu rozsudek Nejvyššího 
soudu, kterým bylo zamítnuto dovolání IPR proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž 
byl potvrzen rozsudek okresního soudu. Okresní soud žalobu IPR o určení vlastnictví 
k budově T klubu zamítl. S tímto soudním řízením souvisí řízení o povolení vkladu 
vlastnického práva k budově T klubu; toto řízení je toho času Vrchním soudem přerušeno. 
Město vyčká, zda IPR podá ústavní stížnost ve věci o určení vlastnického práva k budově T 

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


klubu a podle toho bude po dohodě s právním zástupcem v řízení o povolení vkladu 
vlastnického práva k budově T klubu postupovat. 
Dále Mgr. Vrublová informovala o stavu soudních řízení s IPR v dalších třech věcech:  
- o určení vlastnického práva k budově mateřské školy a základní školy; ústní jednání se 

v této věci bude konat dne 18. 1. 2017 u Okresního soudu ve Vsetíně, pob. ve 
Valašském Meziříčí 

- o povolení vlastnického práva k budově T klubu (viz výše) 
- o zaplacení 730 tis. Kč s přísl. z titulu vydání bezdůvodného obohacení za užívání 

základní školy a mateřské školky (souvisí se soudním řízením o určení vlastnického 
práva k budovám MŠ a ZŠ); řízení je toho času okresním soudem přerušeno. 

 
6.1  Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 6. Z hlediska 
významnosti lze upozornit na: 
 

1) Poskytnutí finanční výpomoci v částce 1,05 mil Kč. Tato finanční výpomoc řeší dočasný 
nesoulad mezi příjmy a výdaji Místní akční skupiny. Tyto finanční prostředky by měly být do 
konce letošního roku plně vráceny z poskytnuté dotace. 
 

2) Nákup nových bytů – rámec. Komentář k této položce bude podán při projednávání záležitosti 
na ZM. Nákup těchto bytů lze financovat z nově vypsaného dotačního titulu, při spoluúčasti 
města 10 %.  Tzn. 90 % nákladů by město inkasovalo zpět. Časově však až v rozpočtu 2017. 
Položka zahrnuje předpokládanou částku (rámec) na koupi 6 bytů. O každé jednotlivé kupní 
smlouvě bude samostatně hlasováno.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Rozpočtové opatření č. 6/2016 
 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - na žádost předkladatele navrhuje rozdělit rozpočtová opatření na 2 části. 
Rozpočtové opatření č. 6 - vyjma položky č. 20 na straně výdajů - bytové hospodářství. 
Další rozpočtové opatření bude č. 7, kde se bude schvalovat samostatná položka č. 20 
týkající se bytového hospodářství 
 Ing. Matějka  - FV se navrženým rozpočtovým opatřením zabýval a rozdělil navržená 
rozpočtová opatření stejným způsobem a stejně tak hlasoval. Rozpočtové opatření č. 6 bylo 
schváleno jednohlasně. O rozpočtovém opatření č. 7 bylo hlasováno 4 pro, 2 se zdrželi z 6 
přítomných členů FV. Rozpočtové opatření č. 7 tedy není FV doporučeno. 
 Ing. Kučera Jan - informuje o potřebě finanční výpomoci Místní akční skupině, kde 
se řeší dočasný nesoulad mezi příjmy a výdaji. Tyto finanční prostředky by měly být do 
konce letošního roku plně vráceny zpět z poskytnuté dotace.  
 Ing. Holiš - upozorňuje na položku č. 19 - spoluúčast ve výši 9% na dotaci pro 2 
pracovnice pro svaz měst a obcí na rozvoj  mikroregionu. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XV  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření 
č. 6/2016 (bez řádku č. 20 na straně výdajů -bytové hospodářství) v rozsahu 2. 566 tis. 
Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. Upravené rozpočtové 
opatření je přílohou tohoto usnesení. 
 Hlasování o usnesení č. 2/XV: 
Pro:            18                Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 



Pozn. součástí usnesení je také příloha č. 1 - rozpočtové opatření č. 6 dle úpravy. 
 
Rozpočtové opatření č. 7/2016 
 
Diskuse: 
 Ing. Kučera Jan - promítá prezentaci. Prvotním podnětem k nákupu bytů byla 
příprava nového zákona o sociálním bydlení, u něhož se předpokládá, že by mohl vstoupit 
v platnost v roce 2018. Z něj vyplývá pro města a obce povinnost zajistit pro občany: 
 krizové bydlení 
 sociální bydlení 
 dostupné byty 

Ve městě Rožnov pod Radhoštěm bychom měli mít k dispozici 450 takových bytů. Nyní 
disponujeme 326 městskými byty. Dále je přihlíženo na potřeby občanů. V současnosti 
máme evidovaných 98 žádostí o byt s čekací dobou cca 5 let.  Je také naprostá absence 
imobilních bytů a absence krizového bytu.  Pro nákupy potřebných nemovitostí je v současné 
době vyhlášena dotační výzva č. 35 z IROP, kdy má město možnost získat dotaci ve výši 90 
% z pořizovací ceny za podmínky udržitelnosti bytu po dobu 5 let na uvedené účely.  
Hodnotící kritéria výzvy jsou pro město velmi pozitivní a je reálná šance finanční prostředky 
získat. Co se stávajících městských bytů týče, nedochází zde k obměně nájemců a je 
absence větších bytů. V případě, že dotační titul město neobdrží, byty  může prodat. Město 
má zpracovánu stávající koncepci bydlení pouze do roku 2010 a nemá konkrétní dokument, 
co dál s bytovou koncepcí. Tento stav chceme napravit, koncepci bydlení zmapovat. Dále 
vyzývá zastupitele, aby se zapojili do nominací  zástupců skupiny, která se bude zabývat 
koncepcí bydlení. 
 p. Vychodil - souhlasí, že zákon bude město muset respektovat, ale nesouhlasí 
s nákupem individuálních bytů, které jsou v daných domech, kde je společenství vlastníků. 
Obyvatelé do údržby domů i bytů vkládají vlastní finance a podle toho se také o své bydlení 
starají. Pokud dotační program umožňuje pořízení bytových jednotek, byla by lepší výstavba 
bytového domu. Nebude pro  rozpočtové opatření č. 7 hlasovat. 
 p. Koryčanský - také není pro pořizování individuálních bytů v bytových jednotkách,  
není to koncepční řešení. Před půl rokem se na zastupitelstvu hovořilo o tom, že město bude 
byty prodávat, aby získalo finanční prostředky na výstavbu víceúčelového kulturního centra, 
nyní chceme zase byty nakupovat. Táže se, kolik město bude přispívat v jednotlivých 
domech do fondu oprav?  
 Ing. Holiš - co se prodeje bytů týče, šlo o původní záměr při získávání finančních 
prostředků na výstavbu víceúčelového kulturního centra. Nyní je situace jiná, pokud budeme 
investovat do kulturáku, budeme to řešit půjčkou. 
 Ing. Kučera Jan - tyto větší byty by sloužily např. matkám s více dětmi či rodinám. 
Nebyly by pro nepřizpůsobivé občany. S prodejem bytů akční plán nepočítá. 
 P. Zavadil - možnost získání dotace ale neznamená, že dotaci skutečně město získá. 
Upozorňuje na vysokou pořizovací cenu bytů. 
 RNDr. Mikušek - ze zkušenosti ví, že lidé v pořadníku často nejsou „akutními“ 
žadateli o byt, a přidělené byty často odmítají z nějakých důvodů. Pokud někdo dostane 
městský byt, už jej z něho nikdo nevystěhuje. Pokud je v rámci dotačního titulu podmínka 
udržitelnosti pouze 5 let, jde o podstatnou změnu oproti minulosti, kdy tato doba udržitelnosti 
byla mnohem delší. Obává se, že nastavené současné podmínky budou v budoucnu 
doplněny a pozměněny, např. vyhláškou,  a potom mohou nastat problémy.  
 Ing. Houška - město má bytovou komisi. Táže se tedy, kolik město skutečně  
potřebuje sociálních bytů? Dává PODNĚT! 
 Ing. Kučera Jan - systém rozdělování městských bytů vedení města zdědilo. 
K dnešnímu dni je evidováno 98 žádostí a řešíme pořízení 3 nových bytů. Budeme pracovat 
na aktuální koncepci bydlení. Tímto nákupem reagujeme na potřeby města i na bytovou 
politiku ve městě. Cena nemovitostí stále roste a tyto byty nakupuje město za cenu zcela 
běžnou.  



 Ing. Střálková - táže se, kolik bezbariérových bytů město má k dispozici, a kolik by 
mít mělo? 
 Ing. Kučera Jan - město vlastní 4 bezbariérové byty, které jsou obsazené. Tyto 3 
nové byty však nelze přebudovat na bezbariérové, není to technicky možné.  
 p. Koryčanský - táže se, zda má město nějaký kontrolní systém, zda dlouhodobí 
uživatelé sociálních bytů jsou stále v situaci, kdy sociální byty potřebují? 
 Ing. Kučera Jan - bodové hodnocení žadatelů jsme zdědili, kontrolní systém 
nastaven není. Bude se řešit v rámci zpracování koncepce. Některé byty se vyčlení 
k dlouhodobému užívání, některé ke krátkodobému. V rámci koncepce se bude řešit výše 
nájemného. 
 p. Jelínek -  doplňuje, že 4 bezbariérové byty jsou na ul. Kulturní, další 2 byty jsou 
dostupné plošinou,  ale jsou velmi malé. 
 Mgr. Rousová - předseda bytové komise - bytová komise může připravit statistiku 
potřebnosti dlouhodobých uživatelů sociálních bytů pouze ve spolupráci se sociálním 
odborem.  V současné době máme 98 žádostí o byt, ale často jsou ze strany žadatelů,  byty 
odmítány z malicherných důvodů. Poukazuje, že stav bytových domů se sociálními byty 
rozhodně není dobrý (viz. ul. Lesní)  a není to lepší řešen bytové politiky. Naopak, pokud 
jsou obyvatelé včleněni do prostředí, kde to funguje a jsou daná pevná pravidla, která se 
dodržují,  lépe se sami začleňují. 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 
v rozsahu 9. 300 tis. Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č. 7/2016 tvoří 
výdajová položka uvedená na řádku 20 (bytové hospodářství) původně předkládaného 
rozpočtového opatření č. 6/2016.  Rozpočtové opatření č. 7/2016 je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XV: 
Pro:            12                Proti:                    1 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
PŘÍJMY ROP 7 

Organizační jednotka Org akce UZ Pol Druh - položka RS ROP RU Pozn. 

Odbor správy majetku       6121 Budovy, haly, stavby         9 
300     9 300 Rámec na nákup nových bytových jednotek 

            
        9 

300         
 
Výdaje ROP 7 

Druh - položka OdPa Oddíl - 
paragraf ORJ Org akce UZ RS ROP  RZ Pozn. 

Financování               9 300   Čerpání zůstatku předchozího roku 

CELKEM v tis. Kč               9 300     
 
 
 
 
Následuje 10 minutová přestávka. 
 
 
 
 
 



7.1. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemcích p.č. 819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 
819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 822/1 vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve 
prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
V zájmu města Rožnova pod Radhoštěm je podpora výstavby rodinných a bytových domů na územní 
města Rožnova pod Radhoštěm, a proto v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení schválenou 
Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm“, konkrétně v souladu s „Pravidly výkupu staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“ ( dále jen „pravidla“) byla dne 16. 12. 2013 uzavřena 
„Plánovací smlouva lokalita Za Sokolovnou II. etapa“ č. 203/2013/OSM/INO ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 10. 3. 2015, která je přílohou č. 3 tohoto podání. (dále jen „ plánovací smlouva“).  
V  čl. V odst. 2 písm. g) a h)  plánovací smlouvy se stavebníci zavázali, že pro inženýrské sítě – 
v tomto případě dešťovou a splaškovou kanalizaci, které nebudou umístěny v pozemcích bezúplatně 
převáděných na město Rožnov pod Radhoštěm, zřídí bezúplatně právo odpovídající věcnému 
břemeni - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm. Vklad práva musí 
být zapsán do katastru nemovitostí před výkupem staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.  
V souladu s tímto závazkem stavebníci předložili městu Rožnov pod Radhoštěm návrh smlouvy o 
zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm jako 
oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 108,39 m a 
dešťovou kanalizaci o celkové délce 107,97 m v pozemcích p.č. 819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 
 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 822/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
s povinnými ze služebnosti inženýrské sítě a to: 
manžely Z., oba trvale pobytem Vidče  
paní R.S., trvale pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
panem Z.M. trvale pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
panem J.S. trvale pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 
Návrh smlouvy byl projednán s právním odborem města Rožnov pod Radhoštěm. Konečné znění 
smlouvy je součástí podání a umožní stavebníkům splnit jednu z povinností vyplývající z plánovací 
smlouvy.  Na pozemku p.č. 819/23 a pozemku p.č. 819/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm jsou 
evidovány v katastru nemovitostí smluvní zástavní práva. Před podpisem smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 289/2016/OSM budou odboru správy majetku do spisu doloženy 
souhlasy zástavních věřitelů umožňující zřídit služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 819/23 a 
p.č. 819/22. V současné době probíhá před příslušným katastrálním úřadem řízení o výmazu 
zástavního práva (č. j. V-5249/2016-836) na pozemku p.č. 819/15. Předložená smlouva bude ze 
strany města Rožnov pod Radhoštěm podepsána po výmazu zástavního práva  k pozemku p.č. 
819/15 a doložení výše uvedených souhlasů zástavních věřitelů.   
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení usnesení, 
jak je uvedeno v návrhu. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1-  snímek orto-foto  
P2-  katastrální mapa s vyznačenými pozemky města 
P3-  GP č. 5897-133/2015 
P4-  grafická část geodetické dokumentace skutečného provedení stavby č. 107/2014 

vypracované Ing. Josefem Kubáňem 
P5-  Plánovací smlouva lokalita Za Sokolovnou II.etapa ze dne  16. 12. 2013, č.     
        203/2013/OSM/INO včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 3. 2015 
P6-   návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 289/2016/OSM 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o usnesení č. 4/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné 
služebnosti inženýrské sítě č. 289/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm 
jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové 
délce 108,39 m a dešťovou kanalizaci o celkové délce 107,97 m v pozemcích p.č. 
819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 
822/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a povinnými ze služebnosti inženýrské sítě: 
manžely Z. , oba trvalým pobytem Vidče  
paní R.S., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
panem Z.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
panem J.S., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění 
uvedeném v příloze č. 4  podepsat, a to až po doložení souhlasů zástavních věřitelů se 
zřízením služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 819/22 a p.č. 819/23 a výmazu 
zástavního práva k pozemku p.č. 819/15 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XV: 
Pro:       17                     Proti:                    0 Zdržel se:           0  Nehlasoval:          1 
 
   Usnesení přijato. 

 

7.2 Revokace usnesení č. 8/XII ze dne 19. 4. 2016, projednání a schválení 
opravené smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm, ŘSD ČR a GasNet s.r.o. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
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 521.1- Přeložka NTL plynovodu v křižovatce, Rožnov pod 
Radhoštěm“.  
Přeložka NTL plynovodu byla realizována dle geometrického plánu č. 5942-8119/2015 v délce 32,81m 
do pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 1000/12, p.č. 3715/2, p.č. 3730/7 a 
p.č. 6211 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Smlouvu o zřízení věcného břemene dle výše uvedených 
podkladů schválilo zastupitelstvo města dne 19. 4. 2016. Společnost RWE GasNet s.r.o. zjistila, že 
ochranné pásmo plynovodu je v kolizi s ochranným pásmem jiných inženýrských sítí. Z tohoto důvodu 
společnost RWE GasNet s.r.o. nepodepsala schválený návrh smlouvy.   
Přeložka NTL plynovodu byla posunuta tak, aby nedošlo ke kolizi ochranných pásem a znovu 
zaměřena.  
ŘSD ČR předložilo nový geometrický plán č. 6068-7623/2016 a požádalo o uzavření nové smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto podání pod č. 
290/2016/OSM.  
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 4.320 Kč včetně DPH. Výše úhrady 
byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3314-037/2016 ze dne 9. 9. 2016, vyhotoveného 
na náklady ŘSD ČR Ing. Jitkou Černouškovou. Znalecký posudek je součástí spisu vedeného 
odborem správy majetku.    
Dne 1. 10. 2016 byla společnost RWE GasNet s.r.o. přejmenována na společnost GasNet s.r.o.. 
Smlouva č. 290/2016/OSM aktualizovala i tento údaj. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 -  snímek orto-foto 
P2-   smlouva o zřízení věcného břemene 290/2016/OSM 
P3  - geometrický plán č. 6068-7623/2016 
 



 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 8/XII ze dne 19. 
4. 2016 a schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
290/2016/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  GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 
27295567 jako oprávněným, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků p.č. 
1000/12, p.č. 3715/2, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle 
geometrického plánu č. 6068-7623/2016. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
                             
 
 Hlasování o usnesení 5/XV: 
Pro:         18                   Proti:                    0 Zdržel se:           0  Nehlasoval:        0   
       
   Usnesení nebylo přijato. 

 

7.3 Projednání Projednání a schválení odkoupení nemovitostí v k.ú. Tylovice ve 
vlastnictví paní L.H. do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Od roku 2005 probíhala jednání ve věci odkoupení části pozemku p.č. 296, p.č. 297 a p.č. 298 ve 
vlastnictví paní L.H. pro realizaci výstavby chodníku „Komunikace pro pěší Rožnov-Tylovice-
Hážovice“.  
V roce 2006 byl vypracován znalecký posudek Františkem Balášem, jenž stanovil hodnotu nemovitostí 
ve výši 1.467.520 Kč. Ze strany města byla nabídnuta p. Hrubé možnost odkoupení nemovitostí za 
cenu dle znaleckého posudku. Paní L.H. nabídku odmítla a trvala na svém požadavku zajištění 
náhradních nemovitostí – rodinného domu. V další fázi byla jednání pozastavena z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města a obnovena byla až v roce 2010. 
 
V roce 2010 odstoupila paní L.H. z požadavku náhradního bydlení a byla ochotna prodat své 
nemovitosti a náhradní bydlení si zajistit sama. Poté byl vyhotoven znalcem Václavem Adamcem nový 
znalecký posudek, který stanovil cenu úřední ve výši 1.744.080 Kč a cenu v čase a místě obvyklou 
2.100.000 až 2.200.000 Kč. Poté proběhlo několik osobních schůzek paní L.H. s místostarostou p. 
Vychodilem, který navrhnul vypracování nového znaleckého posudku třetím znalcem v cenách 
nemovitostí roku 2011. Následně byla jednání ze strany paní L.H. opět přerušena.  
 
V letošním roce byla realizovaná stavba chodníku v úseku 3. Výstavba úseku byla ukončena před 
nemovitostmi paní L.H., jelikož nebyla uzavřena budoucí kupní smlouva s paní L.H..  
V průběhu realizace výstavby chodníku obnovil jednání ve věci odkoupení nemovitostí syn paní L.H., 
který na schůzce dne 11. 5. 2016 za účasti Ing. Holiše, starosty města a Ing. Kubiše, vedoucího 
majetkoprávního oddělení souhlasil s prodejem nemovitostí paní L.H. za cenu dle nového znaleckého 
posudku. 
  
Znalecký posudek vyhotovil Ivo Pupík, IČO13631497, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 
soudu v Ostravě dne 17. 2. 1981, obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, dne 19. 7. 2016, který 
stanovil cenu nemovitostí ve výši 1.350.000 Kč jako cenu v místě a čase obvyklou. Tuto cenu za 
prodej svých nemovitostí ve prospěch města paní L.H. akceptuje.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení výše uvedených 
nemovitostí ve vlastnictví paní L.H., jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 



Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - katastrální snímek 
P2 - ortofoto mapa 
P3 - fotodokumentace před a po stavbě chodníku v lokalitě 
P4 - kupní smlouva č.292/2016/OSM 
P5 - znalecký posudek č.104-2016 z 19. 7. 2016 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XIV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 296 o 
výměře 108 m2, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 včetně příslušenství – 
vodovodní a elektrické přípojky, pozemku p. č. 297 o výměře 30 m2 a pozemku p. č. 
298 o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba studny, vedlejší stavba a ovocné 
porosty, vše v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice od paní 
L.H., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, 
stanovenou dle znaleckého posudku č. 104-2016 ve výši 1.350.000 Kč dle důvodové 
zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 292/2016/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a paní L.H. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XIV: 
Pro:         18                   Proti:                    0 Zdržel se:           0  Nehlasoval:       0    
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
7.4 Projednání  a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu se 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských 
pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se 
společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha 
(prodloužení doby platnosti smlouvy). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 7. 3. 2012 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika 
v.o.s., IČ 25110161, Praha Smlouvu o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO (dále jen „Smlouva“) spočívající v uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu a právu provést stavbu okružní 
křižovatky na místní komunikaci, chodníků, sjezdů do objektu Obchodního domu a veřejného 
osvětlení, mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to p.č. 1012/2, 
1012/20, 1012/21 a p.č. 3601/1 (viz. situační snímek celého projektu). 

Vzhledem k tomu, že část nově budovaného chodníku (pochozí komunikace), která bude budována 
stavebníkem zasahuje částečně, cca 20m2 na a do pozemku parc. č. 3601/21 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakresleno ve výkresu  koordinační 
situace stavby „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“, zpracovaném Ing. Petrem 
Zajícem, byl dne 11. 8. 2015 uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě, který specifikuje nově pozemky týkající 
se vybudování veřejně přístupného chodníku v rámci stavby Obchodního domu Kaufland žadatelem-
stavebníkem.  

Dne 12. 5. 2016 podala společnost Kaufland Česká republika v.o.s. prostřednictvím k tomu zmocněné 
p. Ivy Lacinové žádost o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 17/2012/OSM/INO v kterém požaduje 
změnu platnosti Smlouvy ze lhůty 5 let od podpisu na dobu určitou do 31.12.2020. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č.2 ke Smlouvě o právu 
provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO ve 
znění Dodatku č.1 se společností Kaufland Česká republika v.o.s. dle návrhu usnesení. 
 



 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - situační snímek celého projektu  
P2 - koordinační situace k dodatku č.1 
P3-  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č.17/2012/OSM/INO  (agendové číslo dodatku 214/2016/OSM) 
P4-  Smlouva o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného  

břemene č.17/2012/OSM/INO ze dne 7. 3. 2012 
P5-  Dodatek č. 1 z 11. 8. 2015 ke Smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene  č.17/2012/OSM/INO (agendové číslo dodatku 
137/2015/OSM) 

 
 
Diskuse: 
 Ing. Holiš - zastupujeme zde obyvatele celého města. S firmou se komunikovat dá, 
v mnoha záležitostech byli vstřícní, navrhuje držet se nastavených podmínek. Podařilo se 
nám dohodnout požadavky na zeleň,  je možné jednání na úpravě stávajícího projektu na ul. 
Meziříčská.  To že smlouvu potvrdíme nám nijak nebrání dalšímu jednání. Postupujeme dle 
usnesení ZM z roku 2007, ve kterém je uvedeno, že se bude postupovat tak, aby nedošlo ke 
zhoršení podmínek bydlení v dané lokalitě.  
 Mgr. Kosová - za Zdravý Rožnov - nyní předložený návrh nepodpoří, stejně jako 
nepodpořili samotný vznik smlouvy. Ke zhoršení podmínek bydlení dojde především díky 
dopravě. Podporují starostu ve vyjednávání, ale v bodě chybí záruky. Proto schválení 
dodatku nepodpoří.  
 Ing. Matějka - za osadní výbor Jižní město - jednali také o možnosti řešení. Aby se 
dalo pracovat na dohodě o změnách není dobré schvalovat smlouvu nyní.  Obává se, že 
potom už s námi Kaufland jednat nebude. Smlouva je klíčová . Navrhuje zvolit jiný postup. 
 Ing. Holiš - základem  je pro nás řešení dopravní situace. Snažíme se vyjednat 
úpravu parkovacích míst na ul. Meziříčská.  Tím, že díky rekonstrukci 1/35 máme nyní 
křižovatku Billa, Lidl, mění se také dopravní situace a to Kaufland vnímá. Dopravu na Jižním 
městě chceme řešit komplexně během příštího roku a tímto řešením můžeme ovlivnit hustotu 
a tok dopravy v lokalitě.   
 RNDr. Mikušek - požadavků vůči Kauflandu již bylo mnoho a  vždy vycházeli městu 
vstříc. A jsou vstřícní i dalšímu jednání.  Proto doporučuje smlouvu schválit. 
 p. Koryčanský - chápe místní obyvatele, kteří v lokalitě žijí dlouhodobě.Jsou to 
Rožnované a měli bychom se vůči nim chovat korektně a respektovat jejich požadavky a 
také rozlišovat, co je podstatné, zda kvalita bydlení nebo další obchod. Je nutné vyjednat co 
nejlepší podmínky pro tyto obyvatele. O asanaci půdy pochybuje, stále tam neroste tráva. 
 Ing. Holiš - dle posudku kraje by u Kauflandu mělo projíždět cca 2000 aut denně. 
Aby se všechna auta nemusela otáčet a jezdit jedním směrem tam i zpět, chceme  
vybudovat řízený výjezd z parkovacích míst, tak, aby auta jedním směrem na parkoviště 
vjížděla a jiným vyjížděla. Sníží se tak množství aut a pokud ještě omezíme průjezd Jižním 
městem, kvalita bydlení bude lepší. 
 Ing. Kučera Jan -  město již nemůže řešit, zda Kaufland ano či ne. Prioritou je nyní  
řešit kvalitu života občanů v dané lokalitě. Město by mělo jít příkladem. Pokud budeme 
záležitost stále protahovat, pokud budou probíhat soudní spory, ničemu nepomůžeme. 
Naopak vstřícné gesto vůči firmě by mohlo vést k tomu, že budou obě strany spokojeny. 
Smlouva byla schválena  v minulosti, dnes by tomu mělo být stejně. Intenzivní jednání 
s Kauflandem a vstřícný krok ze strany města může být  přínosem lepším řešením, než 
negativní krok z naší strany. 
 p. Vychodil - byl při přípravách stavebního řízení. Kaufland již do pozemku investoval 
nemalé finance včetně asanace pozemku od škodlivin, které zde zůstaly po dřívějších 
garážích autobusů. Z tohoto důvodu nemůžeme očekávat, že nám tam udělají park. Jednání 
s Kauflandem bylo z jejich strany vůči městu vstřícné a naše podmínky plněny. Pokud 
bychom záležitost řešili soudně, akorát bychom vše protahovali. Má plnou důvěru k jednání 



starosty se zástupci firmy. Také mínění mnoha občanů města je kritické vůči úzké skupině 
obyvatel, která je proti stavbě.  
 Ing. Holiš - doplňuje, že mnohé požadavky občanů vůči firmě jsou nerealizovatelné. 
V jednání s Kaflandem budeme nadále pokračovat. 
 p. Koryčanský – zpochybňuje asanaci pozemku, dodnes na ploše neroste tráva. 
 Ing. Matějka - souhlasí, ale město by mělo mít vůči Kauflandu nějakou pojistku, aby 
jednání byla efektivní. Rád by, aby úpravy byly co nejpřijatelnější pro tamní obyvatele. 
 p. Koryčanský -  zpochybňuje sanaci pozemku, dodnes na ploše neroste tráva 
 p. Hofman Tomáš - občan a místopředseda spolku Zdravý Rožnov - není proti 
schválení dodatku ke smlouvě, tím není nikdo poškozen. Chtějí jen, aby součástí smlouvy 
byly také účinné nástroje pro vyjednávání. Tímto by se  schválení smlouvy posunulo jen na 
další zasedání ZM.  
 p. Kubeček Jaroslav - občan a obyvatel Jižního města - bydlení na Jižním městě je 
už tak náročné co se hluku a prašnosti týče a díky Kauflandu bude ještě horší. Jednání již 
proběhlo mnoho a  město by mělo mít v ruce nějakou pojistku. 
 Ing. Holiš - co se sanace pozemku týče ta byla skutečně provedena, bylo odvezeno 
5 000 kubíků zeminy, byla provedena sondáž a  akreditované rozbory půdy. Nyní je tam 
navezen štěrkový materiál, proto tráva neroste. 
 p. Koryčanský - namítá, že Kaufland by se měl finančně podílet také na zaplacení 
výstavby křižovatky Billa, Lidl.  Bylo řečeno, že město má alokovány finance na úpravy. Tím 
jdeme Kauflandu na ruku. 
 Ing. Marcin - v akčním plánu pro rok 2017 máme alokované finance na revitalizaci 
sídlišť.  Na Jižním městě se to bude týkat snížení dopravní zátěže, protipovodňových 
opatření, úpravy a výsadby zeleně apod. 
 Ing. Kučera - doplňuje, že  Jižní město řešíme samostatně právě kvůli dopravnímu 
zatížení. Z veřejných zdrojů přispíváme na  lepší kvalitu života pro tamní obyvatele! 
 Ing. Holiš - jde o jedinou lokalitu města, která má samostatně vyčleněnou položku 
v rozpočtu.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o 
právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
17/2012/OSM/INO ze dne 7. 3. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 se 
společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 
Praha 6, IČ 25110161 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města 
dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat. Schválený 
dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XV: 
Pro:           13                 Proti:                    4 Zdržel se:            1 Nehlasoval:          0 
       
   Usnesení přijato. 

 
 

7.5 Projednání  a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a 
společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako 
budoucím kupujícím (prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní 
smlouvy). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 14. 5. 2012 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika 
v.o.s., IČ 25110161, Praha Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB (dále jen 
„Smlouva“) v které byly 
stanoveny mezi smluvními stranami mj. podmínky pro uzavření kupní smlouvy, v níž předmětem 
koupě budou části pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 3601/1 dotčené stavbou, vše v k. ú. Rožnov pod 

Objednávku převzal odpovědný pracovník zhotovitele a souhlasí 
s ní v plném rozsahu. 

 
V Rožnově p.R. dne: 
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Objednávku převzal odpovědný pracovník zhotovitele a souhlasí 
s ní v plném rozsahu. 

 
 
 
V Rožnově p.R. dne:…..…….2007 
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Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov, a to po dokončení stavby okružní křižovatky a související 
stavby chodníků dle projektové dokumentace „Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.“. Na části 
pozemku p.č. 1012/2 o výměře 68 m2  budou provedeny sadové úpravy ( živý plot výšky 2 m ) a dvou 
částech p.č. 3601/1 o celkové výměře 9 m2  bude vybudován chodníku – viz katastrální snímek. Ve 
Smlouvě se smluvní strany dohodly na tom, že termín k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy 
budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu bude do 45 dnů ode dne obdržení geometrického 
plánu skutečného zaměření stavby, nejpozději však do 31. 12. 2015. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba nebyla v průběhu roku 2015 zahájena, požádala dne 10. 8. 2015 
společnost Kaufland Česká republika v.o.s. prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové o 
prodloužení smlouvy č. 16/2012/OSM/SOB a to do termínu 31. 12. 2017. Na základě této žádosti byl 
po schválení zastupitelstvem města č. usnesení 13/VII. ze dne 15. 9. 2015 podepsán dne 19.10. 2015 
Dodatek č.1. ke Smlouvě, který prodloužil termín k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím 
kupujícím budoucímu prodávajícímu do 31.12. 2017. 
 
Protože však stavba obchodního domu Kaufland v Rožnově p.R. nebyla zatím zahájena, podala dne 
12.5.2016 společnost Kaufland Česká republika v.o.s. prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy 
Lacinové žádost o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 16/2012/OSM/SOB v kterém požaduje, že 
změnou smlouvy o budoucí smlouvě kupní dojde ke změně termínu k podání výzvy k uzavření kupní 
smlouvy na prodej uvedených částí pozemků z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2020.  
 
Záměr na změnu Smlouvy byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 800/53 
ze dne 16. 9. 2016 a zveřejněn na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech od 21. 9. 2016 do 7. 10. 2016 nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty ke změně smlouvy.  
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení Dodatek č.2 ke 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ve znění Dodatku č.1 se společností 
Kaufland Česká republika v.o.s. dle návrhu usnesení ve znění uvedeném v příloze č.1. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - snímek katastrální mapy s vyznačením předpokládaného prodeje části pozemků 
P2 - situační snímek celého projektu 
P3 - žádost o prodloužení smlouvy 
P4 -  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní  č.16/2012/OSM/SOB (agendové číslo 

dodatku 271/2015/OSM/1) 
P5 - Smlouva o budoucí smlouvě kupní č.16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012 
P6 -  Dodatek č. 1 z 19. 10. 2015 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní  č.16/2012/OSM/SOB            
         (agendové číslo dodatku 271/2015/OSM) 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 19. 10. 2015 se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 
2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 dle důvodové zprávy a jejích příloh a 
ukládá starostovi města tento dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy podepsat. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/XV: 
Pro:       13                     Proti:                    5 Zdržel se:           0  Nehlasoval:      0     
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 



7.6 Projednání  a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3 
nově označeného jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do 
společného jmění manželů V., Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 4. 5. 2016 podali manželé V., oba bytem Rožnov p.R. písemnou žádost o odkoupení části 
pozemku p.č. 3708/3 ve vlastnictví města Rožnov p.R.   
Na základě zaměření skutečného stavu užívání své oplocené zahrady a na své náklady vyhotoveného 
geometrického plánu zjistili, že část pozemku p.č. 3708/3 ve vlastnictví města Rožnov p.R. mají 
zaplocenou a dlouhodobě ji užívají jako součást své zahrady. 
Řešení zjištěné situace projednala dne 18. 5. 2016 koordinační skupina městského úřadu a v rámci 
narovnání majetkoprávních vztahů s prodejem pozemku souhlasí.  
Dle geometrického plánu č. 6040-32/2016 vypracovaného Ing. Ivetou Černotovou, který ověřil úředně 
oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Jan Černota dne 27. 4. 2016 vzniká z pozemku p.č. 3708/3 
nový pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2. Tento nový pozemek chtějí manželé V. odkoupit od 
města za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku. 
Na své náklady nechali manželé V. vyhotovit znalecký posudek od Ing. Jany Mikušové, IČO: 
48796751, č. 166/3501/2016 z 14. 7. 2016. Cena v místě a čase obvyklá je dle tohoto znaleckého 
posudku stanovena ve výši 40.000 Kč. Tento znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem 
správy majetku. Na jednání zastupitelstva města dne 13. 9. 2016 nebyla kupní smlouva na koupi 
pozemku p.č. 3708/12 za cenu 40.000 Kč schválena a bylo navrženo nechat zpracovat nový znalecký 
posudek na náklady města Rožnov pod Radhoštěm.  
Odbor správy majetku nechal vyhotovit nový znalecký posudek č. 63-3578/16 z 4. 10. 2016 znalcem 
Václavem Adamcem, IČO: 63706164, ve kterém je cena za pozemek p.č. 3708/12 stanovena ve výši 
42.900 Kč jako cena v místě a čase obvyklá.  
Záměr na prodej pozemku p.č. 3708/12 vyhlásila Rada města na svém zasedání dne 24. 6. 2016 
usnesením č. 679/45. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 30. 6. 2016. – 18. 7. 2016 
nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedené části 
městského pozemku dle smlouvy č.264/2016/OSM za cenu ve výši 42.900 Kč, jak je uvedeno 
v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - orto-foto s vyznačením pozemků ve vlastnictví manželů V.  a užívané části pozemku ve 

vlastnictví města 
P2 - snímek katastrální mapy s vyznačenými pozemky města  
P3-  kupní smlouva č. 264/2016/OSM 
P4-  geometrický plán č.6040-32/2016 
P5-  znalecký posudek č. 63-3578/16 z 4.10.2016 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 
3708/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického 
plánu č. 6040-32/2016 jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2, do společného 
jmění manželů V., oba trvalým pobytem Sladské 820, Rožnov pod Radhoštěm za cenu 
v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 63-3578/16 z 4. 10. 
2016 ve výši 42.900 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 264/2016/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely V. jako kupujícími ve znění 
uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/XV: 
Pro:      18                      Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         0  
       
   Usnesení přijato. 



7.7 Projednání  a schválení směnné smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm mezi paní B.W., bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem 
Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace 
u MŠ 1. máje č.p. 1153. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Při realizaci prodloužení veřejného osvětlení do lokality k MŠ 1. máje 1153 byly sloupy a kabel pro 
veřejné osvětlení uloženy do kraje místní komunikace pasportní číslo 398c až k oplocení, které tuto 
komunikaci ohraničuje. Při následném zaměření vedení kabelu pro veřejné osvětlení bylo zjištěno, že 
nové sloupy a kabel jsou uloženy v pozemku p.č. 1300/20 a p.č. 1300/35 ve vlastnictví paní B.W., 
bytem Rožnov pod Radhoštěm, kde část těchto pozemků zasahuje do místní komunikace, tj. až za 
oplocení. 
Protože celá zahrada - pozemky ve vlastnictví  paní B.W. sousedí s pozemky ve vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, bylo po dohodě s paní B.W. provedeno zaměření skutečného stavu oplocení 
její zahrady.     
Při provedení zaměření oplocení zahrady bylo zjištěno, že část pozemku p.č. 1303/14 a p.č. 1303/1 ve 
vlastnictví města Rožnov p.R. je naopak zaploceno a je součástí zahrady paní B.W., která tyto 
pozemky dlouhodobě užívá.   
V rámci narovnání majetkoprávních vztahů bylo navrženo řešit tento stav směnnou pozemků. Řešení 
zjištěné situace projednala koordinační skupina městského úřadu dne 13. 4. 2016 a se směnnou 
pozemků souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s paní B.W. dohodnuto, že na podkladě zaměření skutečného 
průběhu oplocení její zahrady bude provedena směna pozemků a případný rozdíl ve výměře 
směňovaných pozemků bude finančně vyrovnán dle ceny v místě a čase obvyklé za m2 pozemku 
určené znaleckým posudkem. Dle této dohody byl vypracován společností ValMez geo s.r.o. 
geometrický plán č. 6059-7681/2016, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Petr 
Žváček dne 26. 5. 2016. 
Dle zpracovaného geometrického plánu je rozdíl ve směňovaných pozemcích 6 m2 ve prospěch města 
Rožnov pod Radhoštěm.  
Dále byl znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Pavlem Sedlákem 
vyhotoven znalecký posudek č. T12/16 ze dne 5. 7. 2016 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 
směňovaných pozemků. 
Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku určena ve výši 165 Kč/m2  pro všechny 
směňované pozemky, což činí po úpravách pro směňované pozemky ve vlastnictví paní B.W.  3.650 
Kč a pro směňované pozemky města 4.600 Kč.  
Záměr na směnu pozemků, jež jsou předmětem směny dle této předkládané smlouvy, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 678/45 ze dne 24. 6. 2016 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech od 30. 6. 2016 do 18. 7. 2016 nebyly vzneseny 
žádné připomínky či podněty ke směně části pozemku. 
 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání směnu výše uvedených  pozemků, 
jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
- orto-foto s vyznačením zpřesněné hranice mezi městem Rožnov p.R. a paní B.W. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1- orto-foto orto-foto s vyznačením zpřesněné hranice mezi městem Rožnov p.R. a paní B.W.  
P2-  snímek katastrální mapy s vyznačenými pozemky města 
P3 - směnná smlouva č. 265/2016/OSM 
P4 - geometrický plán č. 6059-7681/2016 
P5 - znalecký posudek č. T12/16 z 5.7.2016 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu části pozemku p.č. 
1303/1 o výměře 1 m2 nově označenou jako p.č. 1303/23 a části pozemku p.č. 1303/14 
o výměře 27 m2 nově označenou jako p.č. 1303/22 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm za část pozemku p.č. 1300/20 o výměře 18 m2 nově označenou jako p.č. 
1300/41 a část pozemku p.č. 1300/35 o výměře 4 m2 nově označenou jako p.č. 1300/42 
ve vlastnictví paní B.W., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 6059-7681/2016, s doplatkem 
ceny v místě a čase obvyklé ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, stanovené 
dle znaleckého posudku č. T12/16 ve výši 950 Kč, a uzavření směnné smlouvy č. 
265/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní B.W. ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XV: 
Pro:      17                      Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.8 INFORMACE k žádosti o vydání potvrzení o zániku předkupního práva pro 

město Rožnov p.R. (Harcovna, Energoagua a.s.) (bez návrhu na usnesení) 
Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
V roce 2008 zastupitelstvo města Rožnov p.R. usnesením č. XII/7 ze dne 9. 9. 2008 schválilo kupní 
smlouvu mezi prodávajícím městem Rožnov p.R. a společností Energoaqua, a.s., sídlem 1.máje 823, 
Rožnov p.R. IČO: 15503461 jako kupujícím na pozemky v areálu „Harcovna“, tj.: 
- pozemek p.č.52 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č,p. 2711, 
- pozemek p.č. 53    
- pozemek p.č. 54/1 
- pozemek p.č. 55/31 
vše v k.ú. Tylovice. 
Smlouva byla podepsána dne 15. 9. 2008. 
Prodej pozemků byl realizován na základě vyhlášeného záměru na prodej těchto pozemků za účelem 
podnikatelského záměru na využití areálu „Harcovna“ pro výstavbu rodinných domů, bytové zástavby 
a veřejně přístupného sportoviště při zajištění zachování průchodnosti této lokality, viz. čl. VII. kupní 
smlouvy č. 28/2008/OSM/KUX  
( Kupující se zavazuje při projektování a realizaci svého podnikatelského záměru na využití předmětu 
koupě (areálu „Harcovny“), se kterým seznámil členy Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm 
na zasedání dne 9.9. 2008, dodržet podmínky vyhlášeného záměru města usnesením rady města č. 
745/36 ze dne 7.7.2008 na využití areálu „Harcovny“, a to zejména:  

a) musí být zachována průchodnost území v poloze stávajícího asfaltového chodníku mezi 
pozemky p.č. 54 a p.č. 55, 

b) v horní části pozemku ( p.č. 55 ) je možná zástavba individuálním bydlením – rodinné domy 
c) ve spodní části pozemku ( p.č. 52,53 a 54 ) je možná bytová zástavba 2 nadzemní podlaží 

s vestavěným podkrovím nebo 2 nadzemní podlaží + ustupující patro  
d) v areálu „Harcovna“ musí být vybudováno veřejně přístupné sportoviště o minimální výměře  

500 m2 včetně  zázemí  ). 
Dne 4.10.2016 město Rožnov p.R. obdrželo od společnosti Energoaqua, a.s. žádost o vydání 
potvrzení o zániku předkupního práva, kde společnost Energoaqua, a.s.  prohlašuje, že na základě 
níže uvedených dokumentů splnila všechny podmínky dle ustanovení čl. X. odst. 2  
(Smluvní strany se dohodly, že předkupní právo k převáděným nemovitostem se sjednává bezplatně a 
na dobu určitou, a to do nabytí právní moci stavebního povolení na poslední ze staveb dle 
podnikatelského záměru specifikovaného v článku VII. smlouvy dle podmínek specifikovaných 
v článku VII. smlouvy.). 
Společnost Energoaqua, a.s. předložila městu Rožnov p.R. tyto dokumenty: 



 
1/ Sp. zn.: MěÚ/Vyst/26304/2014/Šr  z 2. 12. 2014 - Rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba 
obytného  
   souboru Harcovna“ a stavební povolení na stavbu devíti bytových domů, dvanácti řadových 
rodinných domů, 
   zpevněných ploch, 3x retenčních nádrží 
 

2/ Sp. zn.: MěÚ/Vyst/01358/2015/Pa  z 27. 3 .2015  - Rozhodnutí – stavební povolení  „Výstavba 
obytného  
    souboru Harcovna“ – komunikace, chodníky, parkovací plochy 
 

3/ Sp. zn.: MěÚ/OŽP/01357/2015/VH/Šu-231/2  z 3.4.2015  - Rozhodnutí – stavební povolení  ke 
stavbě  
    vodního díla „Výstavba obytného souboru Harcovna“  
- SO 09 dešťová kanalizace včetně ORL 
- SO 10 splašková kanalizace 
- SO 11 vodovod včetně přeložky 
 

4/ Sp. zn.: MěÚ/Výst/21070/2016/Šr  z 27. 6. 2016  - Rozhodnutí – stavební povolení na sportovní 
plochy –  
    Harcovna ( víceúčelové multifunkční hřiště pro sportovní hry 17 x 31 m – o ploše 527 m2 ) 
 
Výmaz předkupního práva k výše uvedeným pozemkům se provede na základě podání Návrhu na 
vklad 
výmazu předkupního práva do katastru nemovitostí, jehož přílohou bude vyplněný a starostou 
podepsaný formulář Potvrzení o zániku věcného práva předkupního. Návrh na vklad podá společnost 
Energoaqua, a.s.  
Výmazem předkupního práva pro město Rožnov p.R. k výše uvedeným pozemků zůstávají nedotčeny 
další závazky a ustanovení vyplývající z kupní smlouvy č. 28/2008/OSM/KUX ze dne 15.9.2008 ve 
znění Dodatku č.1 z 23.5.2014 k této smlouvě. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1-  orto foto s označením pozemků Energoaquy-Harcovna-k.ú. Tylovice 
P2 - snímek katastrální mapy se zvýrazněním pozemků Energoaquy a města Rožnov p.R. - k.ú. 

Tylovice-Harcovna 
P3 -  celkový situační výkres  
P4-   Žádost Energoaquy o vydání potvrzení o zániku předkupního práva z 4. 10. 2016 
P5 -  Harcovna-Energoaqua-ÚR a stavební povolení-výstavba obytného  
       souboru-sp.zn. MěÚ-Vyst-26304-2014-Šr z 2. 12. 2014 
P6- Harcovna-Energoaqua-stavební povolení-komunikace, chodníky, parkoviště-sp.zn. MěÚ-

Vyst-01358-2015-Pa z 27. 3. 2015 
P7- Harcovna-Energoaqua-stavební povolení-dešťová kan., splašková kan., vodovod-sp.zn. 

MěÚ-OŽP-01357-VH-Šu-231-2 z 3. 4. 2015 
P8- Harcovna-Energoaqua-stavební povolení-sportovní plochy-sp.zn. MěÚ-Vyst-21070-2016-Šr 

z 27. 6. 2016 
P9-  Kupní smlouva-Energoaqua x město na Harcovnuč. 28-2008-OSM-KUX z 15. 9. 2008 
P10- Dodatek č.1 z 23. 5. 2014 ke kupní smlouvě-Energoaqua x město na Harcovnu č. 28-2008-

OSM-KUX z 15. 9. 2008 
P11- Záměr k prodeji Harcovny z r.2008 po stažení z úřední desky 
 
 
Diskuse: 
 RNDr. Mikušek - doporučení pro rozhodnutí mělo vzejít z odboru správy majetku, 
který tyto záležitosti hlídá! KV nemůže zjistit, zda v rozhodnutí nebylo nic zanedbáno. KV 
může něco prověřit, ale podklady musí poskytnout OSM. 
 Ing. Holiš - sám pověření KV bere jako pojistku. Členy KV jsou i bývalí zastupitelé, 
kteří záležitost v minulosti schvalovali a mají tak více informací, než my nyní. Součinnost 
odborů městského úřadu a poskytování materiálů pro práci KV je samozřejmá.  
 p. Zavadil - požaduje také spolupráci s právním odborem. 
 Mgr. Kosová- záležitost je spletitá, proto žádají o pomoc KV.  



 Ing. Houška - KV má ve své kompetenci kontrolovat usnesení ZM, ale není si jist, 
zda může kontrolovat smlouvy. 
 Ing. Holiš - nám jde o kontrolu záměru, nikoli usnesení. Záměr je definovaný ve 
smlouvě. Jde nám o prověření, zda je záměr totožný s tím, co deklarovalo město a zda je 
v záměru uvedeno to, co je ve smlouvě. Termín je do únorového zasedání ZM. 
 p. Vychodil - namítá, že se jako člen KV na této kontrole podílet nebude. 
Energoaqua žádá jen o zrušení předkupního práva. Byl členem ZM když se smlouva 
připravovala a ze zákona KV nemůže připravovat rozhodnutí starosty, pouze kontrolovat 
usnesení ZM. Starosta tak chce po KV alibi, aby mohl rozhodnout. To není fér.  
 Ing. Holiš - žádá od KV jen prověření záležitosti. Pan Vychodil , jak sám řekl byl u 
přípravy smlouvy  a proto chce vědět jeho názor, když on sám, jenž u toho nebyl, má nyní za 
záležitost ručit. Mnohokrát byli vyzýváni k tomu, aby nepracovali za „zavřenými dveřmi“, 
proto nyní využívá KV, jako poradní orgánu ZM.  Jde o dobro věci. 
 p. Vychodil - nebrání se, aby až OSM vypracuje doporučení pro rozhodnutí byl 
poradním hlasem,  ale ne jako člen KV. 
 RNDr. Mikušek - bod je předložen jako informace, ale nyní přijímáme usnesení o 
pověření KV ke kontrole. Bylo by dobré toto projednat v rámci programu zasedání 
 Mgr. Janíková - bod je předložen jako informace, na úkolu se pracovalo, vyskytly se 
problémy, starosta tímto žádá KV o součinnost a prověřit, zda  došlo či nedošlo k 
naplnění zániku předkupního práva a k tomuto pověření bude přijato usnesení. 
 P. Koryčanský – táže se, jak je to se stavebním povolením?  Když nyní zrušíme 
předkupní právo, společnost někomu pozemky prodá a co tam potom bude? 
 Ing. Holiš - byli jsme požádáni na základě smluvního vztahu z r. 2008 k tomu, 
abychom u stávající platné smlouvy potvrdili podpisem starosty (nikoli usnesením ZM), že 
okolnosti zániku předkupního práva jsou naplněny. A k tomu nám bylo doloženo stavební 
povolení.  Dnes má záměr stavební povolení, ale kdy a jak se bude stavět to neříkají. Na 
příští ZM si pozveme zástupce firmy, aby nám k tomu sdělil své stanovisko.  
 Mgr. Kosová – jak již bylo řečeno, KV má kontrolovat usnesení ZM. Smlouvy byly 
přijaty usnesením ZM a my žádáme o tuto kontrolu před podpisem zániku předkupního 
práva. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje, v souladu s § 119 odst. 3 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšcích předpisů, kontrolní 
výbor zastupitelstva města, 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 na základě usnesení zastupitelstva města č. XII/7 ze dne 9. 9. 2008 mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s., 
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461 jako kupujícím ve 
znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5. 2014 na základě usnesení zastupitelstva 
města č. XXI/10 ze dne 8. 4. 2014 a ukládá kontrolnímu výboru předložit zastupitelstvu 
města do konce února 2017 písemnou zprávu o svých závěrech a doporučeních. 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XV: 
Pro:      16                      Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:         0  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.9 Projednání a schválení odkoupení bytových jednotek v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Ing. Slobodová, Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm reaguje na vnější faktory, které ovlivňují bytovou politiku města. 
Předně se musí začít připravovat na plnění povinností, plynoucích z  
(v současné době připravované legislativy), konkrétně tzv. zákona o sociálním bydlení, který vznikl na 
základě Koncepce sociálního bydlení. Nový zákon by mohl podle očekávání začít platit již v roce 2017. 
Model sociálního bydlení je určen lidem, kteří nemají bydlení. Jsou to nejen bezdomovci, ale i lidé 
v ubytovnách, azylových domech, mladí lidé po odchodu z dětských domovů, senioři, dlouhodobě 
nezaměstnaní, oběti domácího násilí, lidé v nevyhovujících podmínkách, postižení či samoživitelé. 
 
Celkem je v České republice podle odhadů až 680 tisíc lidí,  kteří potřebují pomoc s bydlením (pokud 
to je 6,8 % celkové populace, tak v Rožnově pod Radhoštěm se může jednat, prostým výpočtem, až o 
1 156 osob). 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že město Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) v současné době 
nedisponuje s dostatečným počtem bytů (aktuální stav je 326 bytů), je nezbytné do vlastnictví města 
pořizovat průběžně a postupně byty další. Pro nákupy potřebných nemovitostí je vyhlášena dotační 
výzva č. 35 (více info na odkazu): http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-
(1)/Vyzvy-2014-2020/06-Integrovany-regionalni-operacni-program/35-Vyzva-IROP-SOCIALNI-
BYDLENI-PRO-SOCIALNE-VYLOUCENE-LOKALITY-SC  , díky níž lze na pořízení bytů, zhodnocení, 
stavební úpravy, přestavby, pořízení základního vybavení bytové jednotky apod. (viz info na odkazu 
výše)  získat dotaci ve výši 90 % z nákupní ceny. V rámci výzvy jsou stanovena 4 bodová kritéria, 
z nichž 2 u města Rožnov pod Radhoštěm znamenají plný bodový zisk automaticky, a další dvě 
kritéria jsou zejména o kvalitě zpracování žádosti (harmonogram realizace a analýza rizik). Odbor 
rozvoje je s vysokou pravděpodobností schopen zpracovat žádost na plný bodový zisk. Navíc zatím  
o výzvu není příliš zájem (v období 13. 6. - 17.10.2016 byla předložena jedna žádost za 5 milionů Kč 
z celkové alokace 746 milionů Kč: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-
Socialni-bydleni-pro-SVL ). Nevýhodnost výzvy je v nutnosti mít ošetřeny majetkoprávní vztahy s tím, 
že je prakticky nereálné na trhu podepsat budoucí smlouvu kupní na byt a čekat 6 a více měsíců na 
výsledek. V současnosti je na trhu v Rožnově pod Radhoštěm navíc minimální nabídka volných bytů 
v osobním vlastnictví.  
 
Termín pro podání žádosti k uvedené výzvě končí k 27. 12. 2016, proto byl zvolen postup realizovat 
nákup vhodných bytů již nyní. Z nabídky na realitním trhu byli vytipovány 3 byty, které jsou pro daný 
účel vhodné a vyhovující. Město má příležitost získat 90 % na pořízení, ovšem s rizikem, kdy žádá 
dotace není dopředu garantována.  
 
Kupní ceny za bytové jednotky vychází ze znaleckých posudků: 
- bytová jednotka č. 1034/5 na ulici 1. máje č. p. 1034 – cena v místě čase obvyklá ve výši 1.300.000 
Kč dle znaleckého posudku č. 5584/2016 ze dne 25. 10. 2016, zpracovaného Ing. arch. Vladimírem 
Erbenem, Ing. Petrem Peštukou, Ing. Vítězslavem Lužným (Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., 
Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov) – viz příloha č. 4  
- bytová jednotka č. 1688/19 na ulici Valašská č. p. 1687, 1688 - cena v místě čase obvyklá ve výši 
1.400.000 Kč dle znaleckého posudku č. 5587/2016 ze dne 26.10.2016, zpracovaného Ing. arch. 
Vladimírem Erbenem, Ing. Petrem Peštukou, Ing. Vítězslavem Lužným (Znalecký a oceňovací ústav 
s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov) – viz. příloha č. 5 
- bytová jednotka č. 1157/6 na ulici 1. máje č. p. 1157 - cena v místě čase obvyklá ve výši 1.200.000 
Kč dle znaleckého posudku č. 5582/2016 ze dne 24.10.2016, zpracovaného Ing. arch. Vladimírem 
Erbenem, Ing. Petrem Peštukou, Ing. Vítězslavem Lužným (Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., 
Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov) – viz. příloha č. 6; cena pro odkup bytové jednotky byla sjednána ve 
výši 1.100.000 Kč 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání odkoupení výše uvedených 
nemovitostí, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1-  kupní smlouva č. 304/2016/OSM 
P2 - kupní smlouva č. 305/2016/OSM 
P3 - kupní smlouva č. 306/2016/OSM 
P4 - znalecký posudek – bytová jednotka 1.máje 1034 
P5 – znalecký posudek – bytová jednotka Valašská 1688 
P6 – znalecký posudek – bytová jednotka 1.máje 1157 
 
 
Diskuse: 

 p. Vychodil - promítá zastupitelům svou prezentaci  finančního rozboru k jednotlivým 
usnesením. 
Byt č. 1 - bytová jednotka č. 1034/5 na ulici 1. máje č. p. 1034). V rozboru  vychází ze 
znaleckého posudku a z finančních kalkulací, za které byl podobný byt prodán v březnu 
2016: 

- město nakupuje tento byt o 340 tis. Kč dráž 
- nájem(náklady města)  činí měsíční saldo -2.138 Kč 
- neregulovatelné nájemné, měsíční saldo -154 Kč 

Byt č. 2 - bytová jednotka č. č. 1688/19 na ulici Valašská č. p. 1687, 1688 
V rozboru vychází ze znaleckého posudku a z finančních kalkulací, za které byl podobný byt 
prodán v březnu 2016: 
- město nakupuje tento byt o 475.025 Kč dráž 
- nájem (na náklady města), měsíční saldo -2.264 Kč 
- neregulovatelné nájemné,                        + 375 Kč 
Byt č. 3 - bytová jednotka č. 1157/6 na ulici 1. máje č. p. 1157 
V rozboru vychází ze znaleckého posudku a z finančních kalkulací, za které byl podobný byt 
prodán v březnu 2016: 
- město nakupuje tento byt o 240.000 Kč dráž 
- nájem (na náklady města), měsíční saldo -2.235 Kč 
- neregulovatelné nájemné,                         -  427 Kč 
Z tohoto přehledu je zřejmé, že jde o nevýhodnou koupi pro město . Proto nákup těchto bytů 
nepodpoří. 
 Ing. Holiš - nepolemizuje nad hodnocením znaleckého posudku, není možné 
spojovat  věcnou hodnotu (vyhláškovou) a  cenu určenou v místě a čase obvyklém. Ceny 
jsou vyšší, ale ceny bytů stále stoupají. 
 Ing. Kučera Jan - také si nedovoluje zpochybňovat znalecké posudky, ale za analýzu 
p. Vychodila děkuje.  Udržbové položky - náklady na opravy bytů zahrnují náklady na vnitřní 
opravy a náklady na opravy společných prostor. V předložené kalkulaci p. Vychodila jsou tak 
náklady obsaženy 2x.  
 RNDr. Mikušek - chybí mu v navrženém usnesení bližší upřesnění co se týče 
rozměrů bytů! Zveřejňujeme to občanům, tak ať mají přesné informace. 
 Mgr. Janíková - podrobné údaje jsou součástí důvodové zprávy a smluv, ale 
specifikaci můžeme doplnit  do usnesení.  
 Ing. Houška - nakupujeme za 100%  a přejeme si 90% dotaci. Cena na inzerci je 
cena, za kterou si vlastníci přejí byt prodat. Znalecký posudek není za cenu obvyklou. Dvě 
společenství má společnost Houška ve správě a nedomnívá se, že je šťastným řešením, aby 
v těchto domech byly sociální byty. Obyvatelé domů se na správě domů i bytů finančně 
podílí, nájemci městských bytů k tomu nebudou mít tak odpovědný vztah. Nákup bytů 
nepodpoří.  
 p. Vychodil -  táže se,  jak věřit posudku, který si zadává prodávající? Město by si 
mělo zadat vlastní znalecké posudky.  
 Ing. Holiš - je potřeba si uvědomit, že nevíme v jakém stavu se byty, o kterých p. 
Vychodil hovořil nacházely. Nemáme možnost srovnání s byty, které chceme nakoupit. 



 Ing. Kučera Jan -pracujeme na získání dotace, víme, co musíme udělat, abychom ji 
získali. Odmítá názor, že město spekuluje. Město řeší potřeby bytového fondu. Nezná 
znalce, kteří vyhotovovali znalecké posudky, ale pokud má někdo vůči těmto pochybnosti, 
může na ně poukázat.  
 p. Koryčanský  - táže se, kdo bude hradit daň z nákupu. 
 Ing. Holiš - město je osvobozeno od této daně. 
 p. Vychodil - cena za oponentní znalecký posudek se pohybuje ve výši cca 2.000 
Kč. Tuto částku je ochoten uhradit z vlastních zdrojů. PODNĚT! (podnět byl následně zrušen 
nepřijatým usnesením). Dále se táže, zda byla provedena prohlídka  uvedených bytů a 
v jakém stavu se nacházejí? 
 Ing. Martinák - doplňuje, že darovací smlouvu městu schvaluje rada města 
Během diskuse v 17:00 hod. odchází Bc. Lušovská 
 Ing. Slobodová - byty jsme samozřejmě procházeli, předběžný odhad nákladů co se 
oprav týče  je 350.000 Kč na všechny 3 byty. 
 Ing. Kučera - doplňuje, že podmínkou dotace je doložení nákladů na rekonstrukce a 
vybavení. I zde je dotace 90%. 
 Ing. Houška - o ceně lze spekulovat, počká na nový znalecký posudek 
 P. Poulíčková - občan a obyvatelka domu čp. 1157 sousedící s bytem, který chce 
město kupovat. Obává se sociálních nájemců bytu. Oni sami mají společenství vlastníků a 
finančně se podílejí na všech opravách i údržbě domu.  
 Ing. Kučera - byt bude rekonstruován a věří, že i nájemce se v pěkném prostředí 
bude chovat jinak. Také město bude po nájemnících požadovat určitou garanci za daný byt. 
Pro společenství vlastníků je tak město solventní a rovnocenný člen. Chceme řešit bytovou 
politiku efektivně. 
 Mgr. Kosová - jak bylo řečeno, připravuje se koncepce bydlení a součástí bytové 
politiky bude i práce s lidmi. 
 p. Jelínek P. - je špatné spojovat si sociální bydlení s nepřizpůsobivými obyvateli. 
Sociální byty potřebují i slušní lidé, např. matky s dětmi. Každý byt si na běžném trhu může 
zakoupit kterýkoli člověk. Takže nikde není záruka, jaký nový nájemce bude. Město ale může 
nájemce svých bytů ovlivňovat.  
 p.Vičarová - ve všech společenstvích se byty prodávají, město  nedělá nic 
mimořádného.  
Následuje 10 minutová přestávka 

 Ing. Kučera Jan - podmínku možnosti získání dotace musíme splnit do 27. 12. 2016.  
 Ing. Holiš - navrhuje schválit, že jednotlivé smlouvy budou podepsány po kontrole 

znaleckých posudků oponentním znalcem. Toto můžeme časově zvládnout. 
 
Hlasování o protinávrhu pana Vychodila: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje stažení bodu č. 7.9. 
z programu dnešního jednání a vypracování oponentních znaleckých posudků na 
jednotlivé bytové jednotky na náklady pana Aloise Vychodila. 
 
 Hlasování o usnesení : 
Pro:      5                      Proti:                    9 Zdržel se:            3 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 Ing. Holiš - táže se p. Vychodila zda i za této okolnosti město může předložit 

oponentní znalecké posudky ke kontrole zastupitelům? 
 P. Vychodil - jeho protinávrh nebyl schválen, tím pádem se nebude finančně podílet 

na zpracování oponentních znaleckých posudků.   
 
 



 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi bytové  jednotky č. 
1034/5 na III. nadzemním podlaží (o výměře 56,05 m2, sestávající ze 3 pokojů, 
kuchyňského koutu, chodby, koupelny s WC a k bytové jednotce náležícímu sklepu na 
1. podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1034 na ulici 1. máje, postavené na 
pozemku p.č. st. 1119 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha a nádvoří), 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5605/33630 na společných částech budovy 
Rožnov pod Radhoštěm č. p. 1034 (bytový dům) postavené na pozemku p.č. st. 1119 a 
spoluvlastnického podílu 5605/33630 na pozemku p.č. st. 1119, vše pro obec a 
katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od paní M.K.,bytem Rožnov pod 
Radhoštěm, za cenu ve výši 1.300.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a 
uzavření kupní smlouvy č. 304/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a paní M.K. jako prodávající, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, 
advokáta se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel),a 
společnosti Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 28657713 (zprostředkovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XV: 
Pro:      12                      Proti:                    3 Zdržel se:            2 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi bytové jednotky č. 
1688/19 na IV. nadzemním podlaží (o výměře 72,54 m2, sestávající ze 3 pokojů, 
kuchyně, chodby, šatny, koupelny a WC a k bytové jednotce náležícímu sklepnímu 
boxu na 1. podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1687, 1688 na ulici Valašská, 
postavené na pozemku p.č. st. 3663 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha 
a nádvoří), včetně spoluvlastnického  podílu ve výši 797/15278 na společných částech 
budovy Rožnov pod Radhoštěm č. p. 1687, 1688 (bytový dům) postavené na pozemku 
p.č. st. 3663 a spoluvlastnického podílu 797/15278 na pozemku p.č. st. 3663, vše pro 
obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od manželů P., bytem Rožnov pod 
Radhoštěm, za cenu ve výši 1.400.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a 
uzavření kupní smlouvy č. 305/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a manžely P. jako prodávajícími, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, 
advokáta se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel), a 
společnosti Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO 28657713 (zprostředkovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 2 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/XV: 
Pro:      12                      Proti:                    3 Zdržel se:            2 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 



 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi bytové jednotky č. 
1157/6  na II. nadzemním podlaží (o výměře 51,10 m2, sestávající ze 2 pokojů, kuchyně, 
spíže, předsíně, koupelny a WC a k bytové jednotce náležícímu sklepnímu boxu na 1. 
podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1157 na ulici 1. máje, postavené na pozemku 
p.č. st. 1994 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha a nádvoří), včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5110/108844 na společných částech budovy Rožnov 
pod Radhoštěm č. p. 1157 (bytový dům) postavené na pozemku p.č. st. 1994 a 
spoluvlastnického podílu 5110/108844 na pozemku p.č. st. 1994, vše pro obec a 
katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od paní N.I., bytem Mukačevo, Ukrajina, za 
cenu ve výši 1.100.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní 
smlouvy č. 306/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní 
N.I. jako prodávající, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, advokáta se sídlem Dolní 
Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 3 
důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/XV: 
Pro:      12                      Proti:                    3 Zdržel se:            2 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
8.1 Schválení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera, 
Na základě skutečností uvedených v žádosti spolku Místní akční skupina Rožnovsko,  z. s. ze dne 19. 
10. 2016 (viz příloha č. 1) předkládáme zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o návratné finanční 
výpomoci.  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání svým rozhodnutím č. 15_005/0000501-01 ze dne 19. 10. 2016 již schválilo dotaci na 
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“ č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 ve výši 5.762.428 Kč. (viz příloha č. 3). Výše první zálohové 
platby dle tohoto rozhodnutí činí 1.728.728 Kč. Částka bude proplacena nejpozději do 30 pracovních 
dnů od vydání Rozhodnutí na účet příjemce dotace tj. spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 -  žádost 
P2 – smlouva  č. 300/2016/OSK o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
P3-   rozhodnutí o poskytnutí dotace (část I) 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí účelové návratné 
finanční výpomoci spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. se sídlem Obecní úřad 
Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO:27034925 ve výši 1.050.000 Kč na časový 
nesoulad mezi datem zahájení projektu a termínem obdržení první zálohové platby 
projektu MS2014+ Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm 
a uzavření smlouvy č. 300/2016/OSK o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a Místní akční skupinou 
Rožnovskou, z.s. jako příjemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení.  



    
 
 Hlasování o usnesení č. 15/XV: 
Pro:         17                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
8.2 Projednání a schválení programů programové dotace pro rok 2017 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera, 
V souladu s Čl. VI odst. 1. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm 
schválených dne 15. 12. 2015 usnesením č. 22/IX, předkládáme zastupitelstvu města k vyhlášení 
Programy programové dotace na rok 2017. 

Každý vyhlašovaný program v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování 
programové dotace z rozpočtu města tím, že: 

a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a 
důvody podpory zabezpečení stanoveného účelu programové dotace, 

b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci, 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení 
stanoveného účelu a že určuje maximální výši programové dotace v jednotlivém případě, 
popř. kritéria pro stanovení výše programové dotace,  

d) vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové 
dotaci, 

e) upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci,  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci,  
h) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 
Pro rok 2017 jsou vyhlašovány následující 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 
 
Časový harmonogram pro podávání žádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto žádostí a 
pro poskytování dotací na rok 2017 byl v souladu s Čl. V Zásada pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Rožnova pod Radhoštěm schválen na zastupitelstvu města dne 13. 9. 2016. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 -  Program I 
P1a- žádost Program I 
P2 – Program II 
P2a- žádost Program II 
P3 – Program III 
P3a- žádost Program III 
P4 – Program IV 
P4a- žádost Program IV 
P5 – Program V 
P5a- žádost Program V 
P6 – Program VI 
P6a- žádost Program VI 



P7 – Program VII 
P7a- žádost Program VII 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  a vyhlašuje programy 
programové dotace pro rok 2017 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. 
Schválené programy jsou součástí tohoto usnesení.     
 
 Hlasování o usnesení č. 16/XV: 
Pro:         17                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
 
8.3 Individuální dotace II. kolo 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera, 
V souladu s Čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města schválených Zastupitelstvem 
města Rožnov pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 usnesením č. 22/IX (dále jen Dotační zásady) podaly 
individuální žádost o dotaci z rozpočtu města ve přesahující částku 50 tis. tři následující organizace: 

 

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

Výše uvedené žádosti rada města projednala na svém zasedání dne 10. 10. 2016 a přijala následující 
usnesení č829/55: 

1. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Fotbalový club FC 
Rožnov pod Radhoštěm, z.s. se sídlem Pod Strání 2268, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:69211728 ve výši 195.000 Kč na projekt Regenerace hřiště s umělou trávou dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit 
poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

2. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci TJ Rožnov pod Radhoštěm, 
spolek se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00534439 ve výši 130.000 
Kč na projekt Běh rodným krajem Emila Zátopka – 14. ročník dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

id. č. subjekt název celkové náklady  požadavek  

2. FC Rožnov pod 
Radhoštěm Regenerace hřiště s umělou trávou 320 000     250 000     

 Sportovní 
komise: Doporučuje, poskytnou sdružení dotaci ve výši 195 000,- 

Odbor školství a 
sportu V rozpočtu vyčleněno 195 000 v rámci Programové podpory II 

6. TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 

Běh rodným krajem Emila Zátopka – 
14. ročník 234 000 130 000 

 Sportovní 
komise: Doporučuje, poskytnou sdružení dotaci v požadované výši. 

Odbor školství a 
sportu V rozpočtu vyčleněno 130 000 v rámci cestovního ruchu 

8. 
Hockey club 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

Nájemné - muži 260 000 100 000 

 Sportovní 
komise: 

Komise nedoporučuje podpořit. Město primárně podporuje sportování dětí a mládeže a doposud se 
v rámci programové podpory nepředpokládá s podporou dospělých. 



Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této 
individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

3. nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Hockey club Rožnov 
pod Radhoštěm z.s. se sídlem Zimní stadion, Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:48773026 ve výši 100.000 Kč na Nájemné - muži dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada 
města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální 
dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 -  jednotlivé žádosti 
P2 -  vzorová smlouva - č. 354/2015/OSK  
 
 
Diskuse: 
 
 Ing. Kučera Jan - sportovní komise doporučila RM podporu sportu dětí a mládeže, 
nikoli dospělých. RM s tímto doporučením souhlasí. 
 RNDr. Mikušek - podporujeme děti a mládež, ale když se i dospělí scházejí a trénují, 
jde o kladný příklad mládeži, navrhuje položku přesunout do programu „komunitní soužití“. 
 Ing. Holiš - pravidla pro podporu dospělých prozatím nemáme. Proto dnes žádost 
nemůžeme schválit. V případě, že bychom tak učinili, měli bychom celý zástup dalších 
žadatelů.  
 Ing. Moll - prezident HC - oproti ostatním sportům je výše nájemného na zimním 
stadionu  za hodinu tréninku mnohem větší. Běžná částka za tělocvičnu je cca 200-500 
Kč/hod. HC platí 1500 Kč/hodinu. Žádají jen o dorovnání rozdílu v cenách. HC si samo shání 
dotace i sponzory. Částka 20.000 Kč jsou náklady za sezónu jen za pronájem plochy. Jde tu 
o udržitelnost a podporu mužů. 
 Ing. Kučera Jan - je potřeba zvážit pravidla podpory pro dospělé během příštího 
roku.  Máme nastaven systém podpory mládeže a dětí, ale ani zde nejsou finance 
neomezené. 
 Mgr. Kosová - doplňuje, že počátkem roku proběhne diskuse všech grantových 
komisí a zhodnotíme systém podpory. 
 p. Vičarová - táže se, zda podpora se týká letošního či příštího roku 
 Ing. Moll - jde o letošek 
 RNDr. Mikušek - podmínky podpory sportu dospělých by měly mít rovný přístup 
k prostředí, ve kterém sportují. Navrhuje upravit příspěvek na nájem za účelem dorovnání se 
s jinými kluby a oddíly.  
 Mgr. Drápal - je zapotřebí řádně dořešit otázku podpory dětí a mládeže, potom se 
věnujme dospělým.  
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
1) schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Fotbalový club FC Rožnov pod 
Radhoštěm,  z.s. se sídlem Pod Strání 2268, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:69211728 ve výši 195.000 Kč na projekt Regenerace hřiště s umělou trávou dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva 
města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá 
starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 
 
 
 



 
 Hlasování o usnesení č. 17/XV: 
Pro:         17                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm IČO:  00534439 ve výši 130.000 Kč na projekt Běh rodným krajem Emila 
Zátopka - 14. ročník dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu 
připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální 
dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 18/XV: 
Pro:         17                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení přijato. 
 
Hlasování o usnesení  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální 
dotace spolku Hockey club Rožnov pod Radhoštěm z.s. se sídlem Zimní stadion, 
Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:48773026 ve výši 100.000 Kč na 
Nájemné - muži dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 Hlasování o usnesení  
Pro:         10                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Usnesení nepřijato. 
 
 Ing. Holiš  - upozorňuje na patovou situaci, kdy zastupitelé neschválili neschválení. 
 Mgr. Janíková – navrhuje, dle jednacího řádu zastupitelstva svolat dohadovací řízení 
za přítomnosti zástupců všech politických uskupení.  
 
Následuje 10 minutová přestávka 
 
 
  Ing. Holiš  - po vzájemné dohodě je navrženo nové hlasování o upraveném návrhu 
usnesení . 
  Ing. Matějka - shrnuje, že hlasováním PRO - finance poskytneme, hlasováním 
PROTI finance neposkytneme 
 
 
Hlasování o výsledku dohadovacího řízení: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  na základě dohadovacího 
řízení nové hlasování o upraveném návrhu k poskytnutí dotace Hockey club Rožnov 
pod Radhoštěm. 
 
 Hlasování:  
Pro:         17                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:         1  
       
   Návrh  přijat 
 



 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace 
spolku Hockey club Rožnov pod Radhoštěm z.s. se sídlem Zimní stadion, Bučiska 
2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:48773026 ve výši 100.000 Kč na Nájemné - 
muži dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
 Hlasování o usnesení  
Pro:         4                   Proti:                    8 Zdržel se:            4 Nehlasoval:         2  
       
   Usnesení nepřijato. 
 
 
9.1 Projednání a schválení „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018“ 

s výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcího dokumentu 
Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera, 
Na červnovém zasedání Komise strategického rozvoje byla předložena a schválena pracovní verze 
dokumentu k přípravě aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města na období 2017 – 2018 s 
výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města, 
schváleného v roce 2008 a platného do roku 2020. O průběhu jednání a probíhající přípravy bylo 
zastupitelstvo města informováno na jeho zasedání dne 21. 6. 2016. Následně dne 10. 10. 2016 na 
svém zasedání Komise strategického rozvoje jednomyslně schválila dopracovaný Akční plán (viz 
příloha P01), jakož i Rada města na svém zasedání dne 21. 10. 2016 doporučila zastupitelstvu svým 
usnesením č. 858/56 jeho schválení.  
 
Akční plán identifikuje klíčová opatření pro rozvoj města na období let 2017 až 2018, s výhledem na 
roky 2019 až 2020, tj. do doby platnosti „Strategického plánu rozvoje města“. Do finanční bilance jsou 
započítány uvažované vlastní zdroje města z daňových příjmů každoročně ve výši 40 mil. Kč, 
plánované dotační prostředky v úhrnné výši do roku 2020 cca 65 mil. Kč a komerční úvěr 55 mil. Kč. 
Příjmy města do roku 2020 jsou uvažovány v souhrnné výši 319,492 mil. Kč, výdaje pak ve výši 319, 
727 mil. Kč.       
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Akční plán rozvoje města 2017 - 2020 
P2 – Tabulka bilance Akčního plánu 2017 – 2020 
P3 – Zásobník projektů 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XIV: 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Akční plán rozvoje města na 
roky 2017 – 2018“ s výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcí dokument 
Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a 
jejích příloh a ukládá městskému úřadu uveřejnit schválený akční plán na webových 
stránkách města. 
 
 Hlasování o usnesení č. 19/XIV: 
Pro:        16                    Proti:                    0 Zdržel se:         1   Nehlasoval:      1     
       
   Usnesení přijato. 
  

 
 
 
 



 
 

10.  Diskuse, infromace, různé 
 

10.1 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II. 
  Ing. Holiš  - informoval zastupitele, že v rámci projektu ČŘB II. bylo předem 
deklarováno určité množství zájemců o připojení se na systém čištění a odvádění odpadních 
vod.  Toto deklarované množství se ale zatím nenaplňuje a město Rožnov je prozatím na 
35% připojených. Vyzývá tímto občany města, aby si podávali žádosti . Jinak jde o riziko, že 
mikroregionu nebude proplacená dotace.  V budoucnu město bude prověřovat, zda občané 
plní ustanovení o připojenosti na splaškovou kanalizaci, pod možností sankcí. 
Dne 23. 11.  od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti  proběhne sezení k rozpočtu. Dne 9. 
11. od  16:00 hod. proběhnou v restauraci Písečná veřejné interpelace. Bude se řešit 
záležitost provozu linky MHD Dolní Paseky. 
 
Diskuse: 
     Ing. Matějka - upozorňuje na několik nedostatků, týkajících se zrekonstruované 1/35 
1) chybějící možnost vjezdu na cyklostezku u dolního mostu /splavu/ z 1/35 
2) chybějící část chodníku u přechodu k Bille - jedná se o cca 5 m2 chodníku kolem značky 
3) při vjezdu do průmyslového areálu z 1/35 se dělá v jednom místě za deště korýtko  
4) u semaforů se občas objevují zvláštní barevné kombinace 
   Ing. Holiš - adt 1) - zde je problém se soukromým vlastníkem pozemku, který nechce, 
aby se jezdilo kolem jeho fasády. Cyklisté mají využívat přechodu pro chodce.  
adt 2) část chodníku bude dospravena a vydlážděna 
adt 3) lokální opravy na 1/35 budou řešeny na jaře, do té doby sbíráme podněty 
atd 4) provoz semaforů je také ve zkušebním režimu, připomínky budeme řešit.  
 RNDr. Lukáš - 1) na semaforech na 1/35  mnohdy nejdou mačkat tlačítka pro 
přechod chodců. 
2) jak to vypadá se stížností občanů v domě  Moravská 1443? 
3) upozorňuje na špatný stav probíhajících stavebních prací na ul. Kulturní - málokdy se tam 
pracuje. 
 Ing. Holiš - křižovatku a tlačítka na semaforech -budeme řešit 
adt. 2) v domě čp. 1443 na ul. Moravská proběhlo místní šetření, byla přijatá opatření 
adt. 3) s firmou, která provádí stavební práce na ul. Kulturní jsou dlouhodobé problémy. 
Firmě již denně nabíhá penále ve výši 5.000 Kč/den.  
 Ing. Marcin - vůči firmě budeme uplatňovat sankční podmínky. Problémy jsou 
dlouhodobé a již z dřívějška máme s firmou špatnou zkušenost. Probíhají zápisy do 
stavebního deníku. Samotný jednatel firmy je o sankcích vyrozuměn.  
     p. Jelínek  - práce této firmy je ukázkovou neschopností! 
 p. Koryčanský - 1) upozorňuje na nebezpečnou situaci na křižovatce u Janíků, kde 
lidé často přecházejí napříč křižovatkou a nikoli po vyznačeném přechodu pro chodce.  
2) křižovatka na Eroplánu -zde je také problém se světelnou signalizací 
3) na starém hřbitově probíhalo sečení trávy v době svátku Všech svatých, kdy si tam lidé 
nazdobili hroby a pak na ně napadala tráva ze sečení 
4) řešit odstavené místo pro automobily na nádraží ČSAD a ČSD 
4) horní hřbitov - zde je nutno řešit vyasfaltované chodníky, které jsou již značně popraskané 
 Ing. Holiš - atd. 1) bude nutné do záležitosti zapojit polici a preventivně na nesprávné 
přecházení občany upozorňovat 
adt. 4)  jednání s ČSAD máme v plánu  
adt. 2) křižovatka u Eroplánu - zde v příštím roce proběhne celková revize 
 Mgr. Kosová - adt. 3) sečení mělo proběhnout dříve, nebude se již opakovat 
 
 
 
 



 
 
14.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20    hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     1. 11. 2016 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
p. Libor Zavadil          ………………………………………. ………………. 
   
 
p. Lenka Vičarová      ………………………………………. ………………     
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