
 1 

 
Z Á P I S 

z XII.  zasedání  
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  

konaného v úterý 19. dubna 2016  
 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
P R O G R A M 

1. Zahájení 
2.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
5.1       Zpráva o činnosti rady města 
 
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR 
                                                                                                                               Mgr. Olga Vrublová 
5.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov p.R,. č. 1/2016, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
                                                                                               -   Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař 
 
6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 

6.2 Revokace usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a projednání a schválení opravené smlouvy o 
poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky 

                                                                                       -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

oddělení majetkoprávní: 
7.1 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských 

pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení 
7.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských 

pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice 
7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov 

pod Radhoštěm (silnice I/35) 
7.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města 

Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a  RWE 
GasNet s.r.o. 

7.5 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 08. 01. 2013 

7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 434/1 o výměře 106 m2 
v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana V.S.,  

7.7 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 48 o výměře 51 m2 v k.ú. 
Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví paní D.P.  Rožnov pod 
Radhoštěm 

7.8 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 1432/1 o výměře 3 m2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od paní K.H.  bytem Praha do vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku 
Bezručova ulice“  

7.9 Projednání a schválení budoucí kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2125/1 o výměře 
cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do 
vlastnictví společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Lesní 2331, Rožnov pod Radhoštěm 

7.10 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2770/3 o výměře 46 m2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana V.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na 
Pařeničkách 
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7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/10 o výměře 11 m2 

v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana B.K. a paní M.K.  oba bytem Rožnov pod Radhoštěm 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní 
komunikace Na Pařeničkách 

7.12 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/11 o výměře 21 m2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana M.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví 
města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na 
Pařeničkách 

7.13 Projednání a schválení směnné a kupní smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm mezi panem B.K bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod 
Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách 

7.14 Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1134/3, p.č. 1134/7 a p.č. 
1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města 
(areál Základní školy Koryčanské Paseky) 

7.15 Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (veřejné prostranství okolo 
bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný) 

7.16 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, vodovodní řad v k.ú. Tylovice 
lokalita Balkán (investor manželé D.) 

 7.17 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke 
stavbě „Prodloužení vodovodního řadu – venkovní vodovod“ se soukromým investorem 
v lokalitě Balkán, k.ú. Tylovice (manželé  D. 

                                                                                      -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
                                                
8. ODBOR  ROZVOJE   

8.1 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (č. 100/2016/OR) na 
pozemcích Povodí Moravy, s.p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce 
„Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“                                                                                      

                                                                                                -  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
 
9. ODBOR ŠKOLSTVÍ    

9.1 Programová podpora 2016 
9.2 Individuální žádost společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. 

o dotaci z rozpočtu města na zabezpečení sportování mládeže, dětí MŠ a žáků ZŠ na zimním 
stadionu 

9.3 Závazný příslib města poskytnutý TJ Rožnov na finanční spoluúčast na investičním záměru na 
rekonstrukci sportovní haly „Sokolovna“ 

                                                                                     -  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 
                                           
10. ODBOR VÝSTAVBY   

10.1 Projednání požadavku na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                                  -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
                                               
11. OSTATNÍ PODÁNÍ   

11.1 Projednání a navržení změny člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, 
spol. s r.o. 

11.2 Volba přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm     
                                                                             -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
                                 
 
12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

12.1 Informace o průběhu rekonstrukce 1/35 
                                                                                                                          -  Ing. Radim Holiš 
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1. ZAHÁJENÍ   
XII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:05 hodin. 
Přítomno:  20  zastupitelů,  
Omluveni:  Mgr. Martin Drápal 
 
Úvodem pan 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:    
  
Ing. Víta Matějku    -  souhlasí 
Ing. Jaroslava Kučeru   -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 
Pro:            20                      Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:        1 
       
     Návrh byl přijat. 
 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
Ing. Martina Houšku, jako předsedu  – souhlasí 
Jaromíra Koryčanského   – souhlasí 
Ing. Lenku Střálkovou   – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 
Pro:           20                      Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XI: 
Pro:           20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
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4.  Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
Ing. Martinák informuje, že Městský úřad neeviduje žádné úkoly uložené zastupitelstvem 
města.  
 
 
5. Informace o činnosti rady města 
rada města se od posledního únorového zasedání zastupitelstva města sešla na 
čtyřech jednáních, která se uskutečnila ve dnech: 26.2., 11.3., 1.4., a 13.4. 2016. 
Celkem projednala 54 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou 
zveřejněna na internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-
1034/p1=1011, nebo na sdíleném disku (Google). 
 
 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková  - má několik dotazů: 
1) k usnesení č. 530/36 (RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a panem Milanem Molitorem), táže se, 
proč k tomu došlo? 
2) k usnesení č. 543/36 - výměna předsedů komise strategického rozvoje - proč došlo 
k výměně? 
3) k usnesení č. 544/36 - změna organizační struktury - žádá o vysvětlení. V rámci této 
organizační změny dochází také v rámci rozpočtových opatřeních k přesunu finančních 
prostředků, táže se, zda je to transparentní? 
4) k usnesení č. 520/35 - příprava zadání studie „Revitalizace smíšené plochy lokalita 
Kramolišov“ - co to obnáší? 
5) k usnesení č. 498/34 - RM schvaluje stanovisko k působení Základní školy Sedmikráska- 
o jaké stanovisko jde? 
6) k usnesení č. 501/34 - RM zrušuje ke dni 26. 2. 2016 komisi Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm „Redakční rada Spektrum Rožnovska“ a  zřizuje komisi Rady města Rožnov pod 
Radhoštěm  „Redakční rada Spektrum Rožnovska a TV Beskyd“. Táže se, kým byla komise 
doplněna? 
Ing. Holiš - k bodu č. 1 - pan Molitor sám požádal o ukončení smlouvy ze zdravotních 
důvodů  
Ing. Kučera Jan- k bodu č. 2 stávajícím předsedou komise byla Mgr. Kosová, novým 
předsedou komise se stal on sám a to z důvodu výměny gestcí. Mgr. Kosová od Ing. Kučery 
převzala záležitosti týkající se  kultury a on sám převzal strategické plánování.  
Bc. Blinková - táže se jak dál bude pokračovat řídící skupina strategického plánu, v dubnu 
2016 měly být zastupitelům předloženy některé materiály, prozatím nemají nic k dispozici. 
Ing. Kučera Jan - doplňuje, že termín předložení materiálů je posunut na termín 25. 5. 2016. 
Při tvorbě strategického plánu je úzká spolupráce s komisemi při radě města a některé z nich 
své podněty ještě nemají kompletně zpracovány. Akční plán pro roky 2017-2019 by měl být 
vyhotoven během září 2016. 
Ing. Martinák - k bodu č. 3 v rámci městského úřadu došlo ke změně organizační struktury, 
kdy byl vytvořen odbor kanceláře starosty, který bude zahrnovat propagaci města, cestovní 
ruch, destinačního manažera, právníka kanceláře starosty a asistenta kanceláře starosty. 
Fyzicky zde přejdou někteří zaměstnanci odboru školství a útvaru tajemníka. Změnou  dojde 
ke snížení stavu o 1 pracovní pozici. Se vznikem nového odboru souvisí také přesun 
finančních prostředků určených pro odbor školství v rámci rozpočtových opatření. 
Ing. Holiš - k bodu č. 4) - projednávala se zde úprava sjezdu a přechodu, stavební komise 
doporučila oslovit zhotovitele, odbor rozvoje o těchto možnostech jedná. 
Ing. Kučera Jan -  k bodu č. 5) - RM podpořila činnost ZŠ Sedmikráska a smlouva byla 
prodloužena. 
 
 

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011,n�
http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011,n�
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K bodu č. 6 - komise byla doplněna o p. Urubovou a p. Martínka . Dále doplňuje, že město 
TV Beskyd koupilo, budou se měnit zakladatelské listiny a také dozorčí rada . Předpokládá 
se, že bude 3 členná a žádá zastupitele o návrhy kandidátů. 
Bc. Blinková - upozorňuje na stálý problém s doručováním Spektra, které se nedostává do 
všech domácností. 
p. Geryk - vysvětluje obtížnou spolupráci s Českou Poštou, kdy ve smlouvě je uvedeno, že 
10% výtisků může být nedoručeno. Situace je v řešení. Za nedoručení tiskovin v prvním 
měsíci obdrželi od České Pošty slevu na roznos. 
RNDr. Mikušek - navrhuje hledat jiné možnosti 
 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová předložila zastupitelům přehled soudních sporů, které doposud proběhly. 
Jedná se o: 
1. o určení vlastnického práva k nemovitostem – tzv. hlavní spor; Krajský soud změnil 

rozsudek okresního soudu tak, že žaloba společnosti IPR se ohledně 27 sporných 
nemovitostí zamítá. IPR podala dovolání; ve věci bude rozhodovat Nejvyšší soud 
 

2. o povolení vkladu vlastnického práva ke sporným nemovitostem (celkem 27 
nemovitých věcí); Krajský soud v Ostravě žalobu města zamítl, město podalo odvolání. 
Řízení bude pokračovat u Vrchního soudu v Olomouci  
 

3. o určení vlastnického práva k budovám čp. 1180 a čp. 1444 (ZŠ Záhumení a MŠ 
Koryčanské Paseky); tč. je podáno odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, 
pob. ve Valašském Meziříčí  
 

4. o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem - budova T klubu čp. 592 a 
pozemek p.č. 822  
Proti poslednímu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podalo město odvolání (2014), o 
kterém bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. Vrchní soud řízení přerušil do právní 
moci rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání společnosti IPR proti rozsudku Krajského 
soudu v Ostravě ve věci o určení vlastnictví k budově T-klubu a pozemku, na kterém je 
budova T klubu umístěna.  
 

5. o určení vlastnického práva k budově T klubu a pozemku, na kterém je budova 
umístěna; t.č. probíhá dovolací řízení u Nejvyššího soudu  

 
6. o zaplacení 730.000,- s přísl.  

Řízení je tč. přerušeno 
 
 
5.3  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov p.R,. 

č.1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

Předkladatel: Bc. Aleš Pilař, Ing. Holiš 
Územním pracovištěm odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR jsme byli upozorněni, že čl. 3 
odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 OZV č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství (dále jen „OZV“), není v souladu se zákonem, konkrétně § 10 a 35 zákona o 
obcích, neboť Lokalita č. 5 uvedená v příloze č. 1 „Autobusové a vlakové nádraží prodejny Lidl a Billa“, 
zahrnuje i prostory, které spadají do působnosti zákona o drahách (č. 266/1994 Sb., o drahách). 
Město Rožnov pod Radhoštěm tak stanovilo zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevné 
umožňování konzumace alkoholických nápojů také na vlakovém nádraží. 
V odst. 1 článku 3 OZV jsou konkretizovány plochy veřejného prostranství na území města, na kterých 
se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů 
odkazem na přílohu č. 1 OZV, která je nedílnou součástí OZV a kde jsou tyto plochy popsány a 
graficky vyznačeny v pláncích města. 
Obsahem přílohy č. 1 OZV je vymezení celkem deseti lokalit, které jsou specifikovány popisem jejich 
hranic a zákresem v plánku města. Lokalita č. 5 zahrnuje „Autobusové a vlakové nádraží prodejny Lidl 
a Billa“. 
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Podle ustanovení § 4a odst. 2 zákona o drahách jsou všechna místa na dráze a v obvodu dráhy 
veřejnosti nepřístupná s výjimkou  
„a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci, 
b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, 
c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostory budovách 
nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou, 
d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy, 
e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.“ 
Podle § 22 odst. 3 písmeno b) téhož zákona „Provozovatel dráhy je oprávněn dávat osobám 
nacházejícím se v obvodu dráhy pokyny k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob a 
pokyny k ochraně majetku a veřejného pořádku a k zabránění možného rušení nebo ohrožení 
provozování dráhy a drážní dopravy na dráze“. 
Podle odst. 4 téhož ustanovení „Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji 
bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou 
povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít 
za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek. 
Porušení těchto povinností fyzickou osobou je pak přestupkem podle § 50 zákona o dráhách. 
Podle stanoviska územního pracoviště odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR je zahrnutí 
vlakového nádraží do míst, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné 
umožňování konzumace alkoholických nápojů, v rozporu se zákonem, neboť v tomto případě město 
Rožnov pod Radhoštěm reguluje činnosti v prostorech spadající do působnosti zákona o drahách a 
město Rožnov pod Radhoštěm tak ukládá povinnosti nad rámec samostatné působnosti. 
Na základě stanoviska územního pracoviště odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR a 
z důvodu přehlednosti (OZV č. 4/2013 byla již jednou měněna OZV č. 3/2015), navrhujeme vydat 
novou obecně závaznou vyhlášku města s obsahem, jako je v OZV č. 4/2013 ve znění OZV č. 3/2015 
s tím, že v příloze obecně závazné vyhlášky bude nové znění lokality č. 5:„Lokalita 5: 
Autobusové nádraží, plocha u autobusového nádraží a prostranství u prodejny Lidl a Billa. 
Hranici této lokality tvoří ulice 5. května, světelná křižovatka u Janíků, ulice Meziříčská -silnice I/35, 
podchod za prodejnou Billa (včetně), obvod dráhy (vlakové nádraží).“ 
Návrh předkládané obecně závazné vyhlášky byl konzultován s odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly MV ČR, dle něhož návrh obecně závazné vyhlášky nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1: Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství 
 
 
Diskuse: 
p. Jelínek  - táže se, zda je ve vyhlášce zahrnuta i plocha u budoucího Kauflandu? 
Bc. Pilař - tato plocha tam prozatím zahrnuta není, nemůžeme předjímat, zda to bude nutné. 
Nyní řešíme především  problematické lokality, kde u prodejen LIDL a Billa, kde dochází 
narušování veřejného pořádku.  
Ing. Holiš  - informuje, že  po dlouhé době se povedla za přispění Ing. Jaroslava Kučery 
dohoda se Správou železniční dopravní cesty o rekonstrukci železniční stanice v Rožnově. 
Ing. Kučera Jaroslav - potvrzuje a doplňuje, že plánovaná doba realizace je rok 2017-2018.  
Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 150 mil. Kč.  
 
Hlasování o usnesení č. 2/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění uvedeném 
v příloze důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
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6.1  Rozpočtové opatření č. 3/2016 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 3. Toto 
rozpočtové opatření mimo účetní úpravy a zapojení některých nových akcí vytváří také nový rozpočet 
pro nově zřízený odbor kanceláře starosty. Odbor vznikl delimitací odboru školství. Z rozpočtu OŠ jsou 
vyčleňovány konkrétní finanční položky, které budou tímto odborem čerpány. Novému odboru bylo 
přiděleno organizační číslo ,,ORJ,, 4200. Pro názornost byly tyto přesuny označeny barevně. 
Nedochází však k navyšování rozpočtu, pouze k přesunu zdrojů. Tento nový rozpočet bude čerpán od 
1. 5. 2016. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1: rozpočtové opatření č. 3/2016 
 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka  - FV na svém zasedání rozpočtová opatření projednal a o některých bodech 
hlasoval zvlášť.  
1) vyčlenil položku čerpání rezervy na VKC a přístavbu knihovny. Tuto položku schválili 
členové FV  s podmínkou že před zadáním architektonické soutěže budou k dispozici 
výsledky jednání strategické komise o prioritách města a upřesněný akční plán. 
2) vyčlenil položku „Nový web Valašsko žije“ , jejíž doporučení  členové FV neschválili. 
3) FV doporučil ZM ke schválení rozpočtová opatření vyjma výše uvedených položek.  
Dále FV doporučuje ZM návrh ke zrušení „Fondu rozvoje bydlení“ a převedení těchto 
finančních prostředků do Fondu rozvoje technické infrastruktury (FRTI), kde se předpokládá 
větší využitelnost a čerpání finančních prostředků. 
Bc. Blinková - dává PROTINÁVRH - aby hlasování o předložených rozpočtových opatření 
bylo za stejných podmínek jako  u FV- s vyjmutím výše uvedených položek. 
RNDr. Mikušek - jako člen FV nehlasoval pro VKC a knihovnu, nejdříve by měl být schválen 
akční plán a od toho by se mělo vyvíjet, co je pro město prioritní, zda investice do VKC či do 
jiných akcí. 
Ing. Kučera Jan - prezentuje projekt „Valašsko žije“, do kterého jsou zapojeny města 
Rožnov, Val. Meziříčí a Vsetín. Cílem je stmelit doposud rozdělené Valašsko a tím také 
posílit pozice jednotlivých měst. Jde o jednotnou prezentaci, o možnost posílení 
marketingové pozice, společnou propagaci zapojených měst. V rámci aktivit budou natočená 
videa, která budou postupně doplňována.  
RNDr. Mikušek - marketing zajišťují především podnikatelé 
Ing. Kučera Jan - podnikatelé s námi spolupracují, podařilo se zajistit kartu „Rožnov card“, 
kde uživatelům podnikatelé poskytují slevy až ve výši 30-50% na služby. Za toto jsme kladně 
hodnoceni ve Zlínském kraji, který se rozhodl,  aby se  Rožnov stal sídlem destinačního 
managementu. Z kraje tak obdržíme finanční podporu. Také máme reálnější možnost 
dosáhnout na čerpání dotací z MMR. 
p. Koryčanský - rád by věděl, kolik nás doposud stály všechny projekty. 1,6 mil. Kč je 
vysoká částka. Není pro pouštět se do tak náročných investičních akcí. To co nyní 
rozjednáme, nemusí příští zastupitelé respektovat. Stále máme nedořešený spor s IPR. Je 
pro, podpořit jen knihovnu. Táže se, zda víme odhadem, kolik nás bude stát provoz 
kulturního zařízení? 
Ing. Holiš - jen do kina se doposud investovalo  1,2 mil Kč. Jde také o zhodnocení  práce  
odporné skupiny, která se záležitostí již dlouhodobě zabývá. Bude vytvořen výrobní výbor, 
který se záměrem bude zabývat. 
Ing. Střálková - táže se, jak se k projektu „Valašsko žije“ postavili zastupitelé ostatních 
měst? 
Ing. Kučera Jan - města Val. Meziříčí a Vsetín to již mají schváleno. Každé z měst přispívá 
částkou 100 tis. Kč. Tato města částku již mají  zahrnutou ve svém rozpočtu. 
Bc. Blinková - nemá v podstatě problém s myšlenkou výstavby VKC, ale částka se jí zdá 
vysoká. Dále jsou zde náklady na provoz, které také nemáme vyčísleny. Projekty, které jsou 
doposud realizovány byly připraveny v minulém volebním období, nyní jí chybí vize pro další  
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roky. O VKC se diskutuje již dlouho a závěry diskusí odpovídaly době a stavu financí města. 
Táže se, jak probíhá příprava na 750 výročí města a kolik financí je na tuto akci alokováno.  
Co se týče „Rožnov card“ má spíše negativní odezvy od podnikatelů co se týče spolupráce 
s městem. 
Ing. Holiš - to že navazujeme na projekty připravené v minulosti je logické. Některé projekty 
jsme ale prozatím nerealizovali - jako např. okružní křižovatku na 1.máji.  Každý pořádný 
záměr trvá 5-6 let. Proto i výstavba VKC bude na příštím volebním období. Nyní jde o první 
krok přípravy. Uvedená částka nemusí být podmínkou zadání.  
Ing. Kučera Jan - co se týče příprav oslav 750. výročí  - byla zřízena „Rada oslav“, kde jsou 
zástupci z různých odvětví. 
RNDr. Mikušek - viz. VKC - je potřeba zaměřit se především na investiční akce, které jsou 
potřebnější a zkvalitní život obyvatelům města - vodovod HP, kanalizace, chodníky apod. 
Ing. Holiš - na další potřebné investiční akce samozřejmě zapomínat nebudeme, na ty 
finanční zásoba bude. 
Ing. Matějka - zabývali se také provozními náklady VKC a tyto se zhruba rovnají 
součastnému podílu města na oblast kultury.  Odhad provozních nákladů VKC FV obdržel již 
na předminulém jednání. 
Mgr. Kosová - diskusí bylo mnoho nyní je potřeba začít pracovat na zadání.  
Ing. Kučera Jan - co se provozních nákladů týče, budova bude nízkonákladová - v této 
rovině dojde zajisté k úsporám, nebudeme platit nájemné. Oproti tomu se zvýší mzdové 
náklady. Analýza provozních nákladů, která byla předložena členům FV bude také zaslána  
zastupitelům. PODNĚT! 
Mgr. Kopecký - je zapotřebí, abychom o takto nákladné investici rozhodli zodpovědně 
všichni. Investiční akce zasáhne budoucí volební období.  
p. Jelínek -  o VKC se vedou diskuse od roku 2007.  Nyní je zapotřebí rozhodnout, zda se 
na výstavbě opravdu chceme podílet či nikoli. Jde o dlouhodobou záležitost a obává se, že 
budova Kina dalších 10 let už  nevydrží. Je potřeba si  říci, do čeho budeme investovat. 
Bc. Blinková - táže se na položku -  náklady za pořízení sekačky a křovinořezů. Dále na 
záměr města k případné privatizaci městských bytů. 
Ing. Holiš - došlo k ukončení smlouvy se zahradníkem panem Molitorem na jeho vlastní 
žádost. Toto byl podnět zamyslet se nad dalšími postupy při údržbě zeleně ve městě. 
Výpočtem jsme došli k tomu, že pokud město nakoupí techniku a zaměstná 2 osoby + osoby 
jenž vykonávají veřejně prospěšné práce, půjde o výrazně ekonomičtější provoz a  již 
v dalším roce dojde k výrazné úspoře finančních prostředků. V případě, že dojde k poruše 
strojů, máme částku vyčleněnou na objednávku na případné vykrytí doby, kdy údržbu 
nebudeme moci vykonávat sami. 
Co se městských bytů týče, jde o majetek ve výši zhruba 50 mil Kč. Momentálně se 
zabýváme zpracováním analýzy, která řeší bytovou politiku a potřebnost těchto bytů do 
budoucna. 
Mgr. Kosová - co se údržby městské zeleně týče, čekáme, jak se nový model osvědčí a co 
s sebou přinese.  Na příštím zasedání podáme informace. 
Ing. Kučera Jaroslav - domnívá se, že podpora projektu „Valašsko žije“ je správná cesta, 
jak zkvalitnit cestovní ruch v regionu a tím i ve městě. MMR bude podporovat kraje a tyto  
neinvestiční projekty. Co se studie VKC a přístavby knihovny týče, řešili jsme to v rámci naší 
strany. V minulosti byly vypracovány projekty a studie, žádosti o dotace - bohužel vše 
bezvýsledně. Proto zbývá jít vlastní cestou. Nyní jde o první krok. Chápe obavy zastupitelů a 
rád by, aby výrobní výbor stanovil zadávací podmínky a tyto pak předložil ke schválení 
zastupitelům.  Záležitost podpoří.  
Ing. Holiš - předpokládá, že na červnovém zastupitelstvu budou předloženy ke schválení 
zadávací podmínky. ÚKOL! 
Dále Ing. Holiš podrobněji prezentuje vizi investiční akce výstavba VKC a přístavba knihovny 
- viz. příloha č. 1 k zápisu 
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Hlasování o PROTINÁVRHU Bc. Blinkové: 
Zastupitelstvo města  rozhodlo o rozdělení rozpočtových opatření číslo 3 takto: 
Samostatně hlasovat o položce č. 45, samostatně o položce č. 46, samostatně o 
položkách č. 7 a 8. O zbývající části hlasovat samostatně. 
 
 Hlasování o protinávrhu: 
Pro:          7                    Proti:                    7 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení nepřijato. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v rozsahu 1.704 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.  Zastupitelstvo města 
ukládá starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města v červnu 2016 
vstupní podmínky pro vypracování  zadání architektonické soutěže Kulturního centra 
a přístavby knihovny. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XII: 
Pro:          13                    Proti:                    1 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
6.2.  Revokace usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a projednání a schválení 

opravené smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz 
MHD Dolní Paseky. 

Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
ZM na svém zasedání dne 23. 2. 2016 schválilo smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za 
účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 (Dolní Paseky). 
Z podnětu Zlínského kraje byl však podpis dané smlouvy pozastaven, protože v dané smlouvě, kterou 
schválily zastupitelstva obou stran, došlo k překlepu v textu. Ke změně částky, kterou jsme se zavázali 
uhradit, nedochází.  Hodnota Kč 460.000 Kč je ve smlouvě zachována.  
Odůvodnění Zlínského kraje: 
Důvodem nového schválení změny je administrativní oprava chyby, jež má ovšem vliv na podstatu smlouvy. 
Z původní smlouvy na předchozí r. 2015 v čl. I. zůstala věta v citovaném znění:  
„Z poskytnutých finančních prostředků bude u vybrané linky č. 940071 mající rovněž charakter městské 
autobusové dopravy částečně pokryta prokazatelná ztráta z provozu uvedené linky v roce 2016.“ 
Problém je ve zvýrazněném slově, které je třeba nahradit slovem plně, což dává smysl letošnímu navýšení 
příspěvku, kdy je ze strany města Rožnov pod Radhoštěm prokazatelné ztráta z provozu dané linky hrazena ze 
100 %.  Nové znění věty je tedy následující: 
„Z poskytnutých finančních prostředků bude u vybrané linky č. 940071 mající rovněž charakter městské 
autobusové dopravy plně pokryta prokazatelná ztráta z provozu uvedené linky v roce 2016.“ 
Žádné jiné úpravy nebyly ve smlouvě prováděny.  
V návaznosti na výše uvedené navrhujeme usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016, kterým bylo 
schváleno uzavření původní smlouvy, revokovat a přijat usnesení, kterým dojde ke schválení uzavření 
smlouvy v novém, opraveném, znění.  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  opravená smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (68/2016/OF) 
 
 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 4/XII: 
Zastupitelstvo města  revokuje své usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a schvaluje 
uzavření opravené smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, 
třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle 
důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.1.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a 

na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. 
Hážovice pro stavební řízení. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 
stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí, kterými město stavebníkům umožní umístění inženýrských sítí do městských 
pozemků. O umístění inženýrských sítí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí požádali tito stavebníci: 
 
1. pan M.K a paní M.K. Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 830/2, p. č. 830/10, p. č. 826/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. 
Láň), která mu umožní umístění přípojky plynu v  rámci stavby „Rodinný dům se zázemím a zpevněné 
plochy“. Vedení povede ve výše uvedených městských pozemcích v délce cca 11,8 m (4 m 
komunikace, 7,8 m zeleň). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 
4.400 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
108/2016/OSM/1, která je uvedena v příloze č. 1. 
 
2. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 828/13 a p. č. 97/3 v k. ú. Hážovice, která mu umožní umístění 
vodovodního řadu v rámci stavby „Rekonstrukce – zkapacitnění vodovodu Vigantice“. Vedení povede 
ve výše uvedených městských pozemcích v délce cca 13 m (9 m komunikace, 4 m zpevněná plocha). 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 6.500 Kč bez DPH. Viz 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/2, která je 
uvedena v příloze č. 2. 
 
3. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 1040/5, p. č. 1086/3 a p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm (ul. Pod Lesem, Sklářská a 1. Máje), která mu umožní umístění vodovodního řadu v 
 rámci stavby „Rožnov pod Radhoštěm - propojení vodovodů“. Vedení povede ve výše uvedených 
městských pozemcích v délce cca 907,1 m (zpevněné plochy, komunikace). Služebnost inženýrské 
sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 454.000 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/3, která je uvedena v příloze č. 3. 
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4. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 1040/5, p. č. 3779/1 a p. č. 935/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(ul. 1. Máje, Sklářská, Dopravní), která mu umožní umístění splaškové kanalizace v  rámci stavby  
městských pozemcích v délce cca 1441,9 m (zpevněné plochy, komunikace). Služebnost inženýrské 
sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 721.000 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/4, která je uvedena v příloze č. 4. 
 
5. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 1376/3 a p. č. 1388/43 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Pod 
Kozincem), která mu umožní umístění zemního kabelového vedení NNk v  rámci stavby „Rožnov, 
Kudrna, p. č. 1383/28, NNk“. Vedení povede ve výše uvedených městských pozemcích v délce cca 53 
m (zpevněné plochy, komunikace). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za 
předpokládanou cenu 26.500 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/5, která je uvedena v příloze č. 5. 
 
6. pan M.K a paní M.K. Rožnov pod Radhoštěm a Builing Real s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – 
Zábrdovice, IČO 28351002  
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 830/2, p. č. 830/10 a p. č. 826/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(ul. Láň), která mu umožní umístění vodovodní přípojky v  rámci stavby „Společná přípojka vody na 
KÚ Rožnov pod Radhoštěm, na parc.č. 826/1, 830/2, 830/10, 830/1“. Vedení povede ve výše 
uvedených městských pozemcích v délce cca 9,15 m (4 m komunikace, 5,15 zeleň). Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 3.800 Kč bez DPH. Viz smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 114/2016/OSM, která je uvedena v příloze č. 
6. 
 
7. pan M.K. a paní M.K. Rožnov pod Radhoštěm, paní E.N, Eva Rožnov pod Radhoštěm, pan M.H. Rožnov 
pod Radhoštěm, paní G.H. Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2521/4 a p. č. 2494/37 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Láz), 
která mu umožní umístění vodovodní přípojky v  rámci stavby „Vodovodní přípojka k rodinným domům 
č. p. 2545, 2548 a 2543 v Rožnově pod Radhoštěm“. Vedení povede ve výše uvedených městských 
pozemcích v délce cca 1,5 m (komunikace). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za 
předpokládanou cenu 750 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 115/2016/OSM, která je uvedena v příloze č. 7. 
 
8. pan B.P. Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemku p. č. 3625/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Pod Pindulu), která mu 
umožní umístění přípojky splaškové kanalizace v  rámci stavby „Rekonstrukce rodinného domu č. p. 
475“. Vedení povede ve výše uvedeném městském pozemku v délce cca 8,9 m (komunikace). 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 4.500 Kč bez DPH. Viz 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 108/2016/OSM/6, která je 
uvedena v příloze č. 8. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu 
P1: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/1 
P2: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/2 
P3: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/3 
P4: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/4 
P5: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/5 
P6: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 114/2016/OSM 
P7: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 115/2016/OSM 
P8: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 108/2016/OSM/6 
 
 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 5/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění 
uvedeném v přílohách č. 1 až 8 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími 
oprávněnými ze služebnosti:   
1. manželé K. Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky plynu do městských 

pozemků p. č. 830/2, p. č. 830/10, p. č. 826/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 
Láň), smlouva č. 108/2016/OSM/1,  

2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 
47674652 (uložení vodovodního řadu do městských pozemků p. č. 828/13, p. č. 
97/3 v k. ú. Hážovice), smlouva č. 108/2016/OSM/2, 

3. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 
47674652 (uložení vodovodního řadu do městských pozemků p. č. 1040/5, p.č. 
1086/3 a p. č.  1002/22 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Pod Lesem, 
Sklářská a 1. Máje),  smlouva č.  108/2016/OSM/3, 

4. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 
47674652 (uložení splaškové kanalizace do městských pozemků p.  č. 1040/5, p. 
č. 3779/1  a p. č.  935/3 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. 1. Máje, Sklářská, 
Dopravní), smlouva č.  108/2016/OSM/4, 

5. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035 (uložení zemního kabelového vedení do městských pozemků p. č. 
1376/3 a p. č. 1388/43  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Pod Kozincem), 
smlouva 108/2016/OSM/5, 

6. manželé K. Rožnov pod Radhoštěm a Builing Real s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 
Brno-Zábrdovice, IČO  28351002 (uložení vodovodní přípojky do městských 
pozemků p. č. 830/2, p. č. 830/10 a p. č. 826/1  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. 
Láň), smlouva č. 114/2016/OSM, 

7. pan M.K, a paní M.K. Rožnov pod Radhoštěm, paní E.N. Rožnov pod 
Radhoštěm, pan M.H. Rožnov pod Radhoštěm,  paní G. H. Rožnov pod 
Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2521/4, p. 
č. 2494/37 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Láz), smlouva č. 115/2016/OSM, 

8. pan B.P. Rožnov pod Radhoštěm 
 (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3625/12 k. 

ú. Rožnov  pod Radhoštěm ul. Pod Pindulu), smlouva č. 108/2016/OSM/6 
           Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
9.  A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO 26746000 (uložení vodovodní 

přípojky do městského pozemku p. č. 3613/4 k. ú. Rožnov pod  Radhoštěm 
ul. Bezručova), smlouva č. 108/2016/OSM/7 

           Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
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7.2.  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v 

městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a  
Hážovice. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím 
pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku prostřednictvím 
smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po 
dokončení stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do 
katastru nemovitostí tito stavebníci: 
1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 

V souvislosti s akcí „Rožnov p.R., p.č. 76/1, Videčská, Čaňo, NNK“ stavebník požádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k městskému pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní kabelové vedení NN 
bylo umístěno v pozemku p.č. 75/1 v celkové délce 15,6m v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5788-355/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1.815 Kč včetně DPH. 

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
V souvislosti s akcí „Rožnov p.R., č.p. 1248, SVBJ, ĆSA, NNK“ stavebník požádal po dokončení 
stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému 
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní kabelové vedení NN bylo 
umístěno v pozemku p.č. 1306/1 v celkové délce 0,4m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5689-
160/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 968 Kč včetně DPH. 

3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
V souvislosti s akcí „č. IP-12-8016791/1, Rožnov p/R., Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
(SOMV),“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p. č. 1967/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Podzemní kabelové vedení NN bylo umístěno v pozemku p.č. 1967/1 v celkové délce 4,7m 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 5772-306a/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 
907,50 Kč včetně DPH. 

4. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
V souvislosti s akcí „Rožnov p.R., Dobeš, p.č. 344/24, NNk, IV-12-8010667“ stavebník požádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k městskému pozemku p. č. 344/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní kabelové vedení NN 
bylo umístěno v pozemku p.č. 344/7 v celkové délce 3,7m v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6003-33/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 907,50 Kč včetně DPH. 

5. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
V souvislosti s akcí „Rožnov p. R.- Hážovice, p.č. 519/1, Konvičný, NNK“ stavebník požádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k městským pozemkům p. č. 518/5, p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v k. ú. Hážovice. Podzemní 
kabelové vedení NN bylo umístěno v pozemcích p.č. 518/5, p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v 
celkové délce 6,5 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 322-486/2015. Úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 1.210 Kč včetně DPH. 

6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4-Nusle, IČO: 65993390. V souvislostí s akcí „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm 
křižovatka“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k městským pozemkům p.č. 942/10, p.č. 1012/2, p.č. 1012/19, p. č. 1012/20, p.č. 
1012/21, p.č. 1012/24, p.č. 1012/25, p.č. 1032/8, p.č. 3697/5, p.č. 3715/2, p.č. 3730/2, p.č. 
3730/6, p.č. 3781/5, p.č. 3781/6, p.č. 1000/12, p.č. 1000/13, p.č. 3715/3, p.č. 3730/5, p.č. 3730/7 
a p.č. 6211 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní přípojka kanalizačního potrubí byla umístěna 
v pozemcích p.č. 942/10, p.č. 1012/2, p.č. 1012/19, p. č. 1012/20, p.č. 1012/21, p.č. 1012/24, p.č. 
1012/25, p.č. 1032/8, p.č. 3697/5, p.č. 3715/2, p.č. 3730/2, p.č. 3730/6, p.č. 3781/5, p.č. 3781/6, 
p.č. 1000/12, p.č. 1000/13, p.č. 3715/3, p.č. 3730/5, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v celkové délce 
267,32m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5674-87/2014 a geometrického plánu č. 5723-
141/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 69 478 včetně DPH a je stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 3215-013/2015, který je k dispozici na odboru správy majetku.   

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 
04084063. V souvislostí s akcí 71010-008167 VPI Rožnov p. R., Horní Dráhy, komunikace“,  
stavebník požádal po dokončení přeložky o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k městským pozemkům p.č. 379 a p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice. Podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě bylo umístěno v pozemcích p.č. 379 a p.č. 1142/5 v celkové délce 
27,28m v rozsahu geometrického plánu č. 1021-508/2016. Přeložka telekomunikačního vedení 
byla vyvolána stavbou města Rožnov pod Radhoštěm realizovanou v roce 2015 odborem správy 
majetku pod názvem „Stavební úprava a rozšíření místní komunikace ul. Horní Dráhy. Úhrada za  
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8. zřízení věcného břemene činí 121 Kč včetně DPH a byla stanovena tak, aby se neúměrně 
nenavyšovaly náklady na investiční akci města Rožnov pod Radhoštěm. 

9. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČO: 27295567.  V souvislostí akcí 
„REKO MS Rožnov p.R.-1. máje – 2.část“ stavebník požádal po dokončení stavby o zřízení 
věcného břemene- služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům p.č. 1075/4, p.č. 1075/5 a 
p.č. 3603/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Plynárenské zařízení bylo umístěno v pozemcích p.č. 
1075/5, p.č. 1075/4 a p.č. 3603/4 v celkové délce  81,75 m v  rozsahu dle geometrického plánu č. 
5911-310/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 45.375 Kč včetně DPH 

10.  Pan V.J. Rožnov pod Radhoštěm.  V souvislosti s akcí „Projekt rodinného domu“ stavebník 
požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě k městským pozemkům  p.č. 561/10 a p.č. 561/13  v k.ú. Hážovice.  Přípojka 
splaškové kanalizace byla umístěna v pozemku p.č. 561/13 v celkové délce 1,75m a vodovodní 
přípojka byla umístěna v pozemcích p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v celkové délce 3,4 m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 326-29/2016. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 3.327,50 Kč 
s DPH.  

11.  Pan V.K. Frenštát pod Radhoštěm.  V souvislosti s akcí „2x odbočení splaškové kanalizace“ 
stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům  p.č. 3630/1 a p.č. 3630/5  v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm.  Přípojky splaškové kanalizace byly umístěny v pozemcích p.č. 3630/1 a p.č.3630/5  
v celkové délce 13 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 6029-21/2016. Úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 6.050  Kč s DPH.  
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 37/2016/OSM 
P2:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 57/2016/OSM 
P3:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 93/2016/OSM      
P4:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 94/2016/OSM  
P5:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 111/2016/OSM 
P6:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 99/2016/OSM 
P7:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 98/2016/OSM 
P8:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 345/2015/OSM 
P9:  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 97/2016/OSM 
P10: smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 116/2016/OSM 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatných služebností 
inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v přílohách č. 1 až 10 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako 
oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí: 
1.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , 

IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 75/1  v 
celkové délce 15,6 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5788-355/2015, smlouva č. 37/2016/OSM, 

2.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , 
IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 1306/1  
v celkové délce 0,4 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5689-160/2015, smlouva č. 57/2016/OSM, 

3.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , 
IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 1967/1  
v celkové délce 4,7 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5772-306a/2015, smlouva č. 93/2016/OSM, 

4.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , 
IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 344/7   
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 v celkové délce 3,7 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 6003-33/2015, smlouva č. 94/2016/OSM, 
5.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , 

IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemcích p.č. 
518/5, p.č. 561/10 a p.č. 561/13  v celkové délce 6,5 m v k.ú. Hážovice v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 322-486/2015, smlouva č. 111/2016/OSM, 

6.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 65993390, uložení podzemní přípojky kanalizačního 
potrubí v pozemcích  p.č. 942/10, p.č. 1012/2, p.č. 1012/19, p.č. 1012/20, p.č. 
1012/21, p.č. 1012/24, p.č. 1012/25, p.č. 1032/8, p.č. 3697/5, p.č. 3715/2, p.č. 3730/2, 
p.č. 3730/6, p.č. 3781/5, p.č. 3781/6, p.č. 1000/12, p.č. 1000/13, p.č. 3715/3, p.č. 
3730/5, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v celkové délce 267,32m v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5674-87/2014 a geometrického 
plánu č. 5723-141/2014, smlouva č. 99/2016/OSM, 

7.  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 
3, IČO:04084063, uložení podzemního komunikačního vedení v pozemcích p.č. 379 
a p.č. 1142/5 v celkové délce 27,28m v k.ú. Tylovice v rozsahu geometrického 
plánu č. 1021-508/2016, smlouva č. 98/2016/OSM, 

8.  RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČO: 27295567 , uložení 
plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1075/4, p.č. 1075/5 a p.č. 3603/4  v 
celkové délce 81,75 m v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5911-310/2015, smlouva č. 345/2015/OSM, 

9.   pan V.J. Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky splaškové kanalizace v  
pozemku p.č. 561/13 v celkové délce 1,75m a uložení vodovodní přípojky v 
pozemcích p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v celkové délce 3,4 m v k.ú. Hážovice v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 326-29/2016, smlouva č. 97/2016/OSM, 

10.  pan V.K. Frenštát pod Radhoštěm,uložení dvou přípojek splaškové kanalizace v 
pozemku p.č. 3630/1 a p.č. 3630/5 v celkové délce 13 m v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6029-21/2016 , smlouva 
116/2016/OSM. 

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.3.  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35). 
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“, která je realizována na území města Rožnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů, veřejného osvětlení a 
světelné signalizace, které budou po jejich vybudování dále provozovány Městem Rožnov pod 
Radhoštěm.  
Podzemní kabelové rozvody, veřejné osvětlení a světelná signalizace je umístěna v pozemcích 
soukromých vlastníků v rozsahu GP č. 5694-95/2014,  GP č. 5708-103/2014, GP č. 5736-162/2014, 
GP č. 5704-101/2014, GP č. 5754-182/2014, které jsou přílohami tohoto podání. Pro zajištění 
provozování, udržování, provádění oprav a úprav podzemních kabelových rozvodů, veřejného 
osvětlení a světelné signalizace budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě, investorem 
stavby ŘSD ČR a povinným z věcného břemene, kterými jsou:  
1. BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799.  Podzemní přípojky 

kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 998/4, p.č. 998/5, p.č. 
998/6, p.č. 998/9, p.č. 1005/2, p.č. 1005/3, p.č. 1005/4, p.č. 1005/7 a p.č. 3601/22 v k.ú. Rožnov  
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 pod Radhoštěm v celkové délce 263,5m  dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a 

geometrického plánu č. 5736-162/2014. Kabelové vedení koordinačního kabelu světelného 
signalizačního zařízení je umístěno v pozemcích p.č 1005/2, p.č. 1005/3, p.č. 1005/4 a p.č. 
1005/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 46,87m dle geometrického plánu č. 5708-
103/2014 (smlouva č. 40/2016/OSM), 

2. BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799.  Světelné 
signalizační zařízení je umístěno v pozemcích p.č. 1005/2, p.č. 1005/3 a p.č. 1005/7 v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm v celkové délce 19,5m  dle geometrického plánu č. 5704-101/2014 a 
geometrického plánu č. 5754-182/2014  (smlouva č. 50/2016/OSM), 

3. Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 
25110161.  
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 
1005/5 a p.č. 1005/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 211,17m  dle geometrického 
plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5736-162/22014. Kabelové vedení koordinačního 
kabelu světelného signalizačního zařízení je umístěno v pozemcích p.č. 1005/5, p.č. 1005/6 a p.č. 
1007/1 v  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 198,6m dle geometrického plánu č. 5708-
103/2014 (smlouva č. 41/2016/OSM), 

4. Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 
25110161   
Světelné signalizační zařízení je umístěno v pozemku p.č. 1005/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v 
celkové délce 11,52m  dle geometrického plánu č. 5754-182/2014. (smlouva č. 54/2016/OSM), 

Služebnosti inženýrské sítě budou zřízeny za úplatu na základě znaleckých posudků. Úhrada bude 
hrazena investorem stavby - ŘSD ČR ve prospěch povinných ze služebnosti.    
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 40/2016/OSM 
P2 : smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 50/2016/OSM 
P3 : smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 41/2016/OSM 
P4 : smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 54/2016/OSM 
P5 : geometrický plán č. 5694-95/2014 
P6 : geometrický plán č. 5708-103/2014 
P7:  geometrický plán č. 5736-162/2014 
P8:  geometrický plán č. 5704-101/2014 
P9 : geometrický plán č. 5754-182/2014 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti 
inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 4 důvodové zprávy mezi 
městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 
65993390 jako investorem a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:  
1.  BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799 v 

pozemcích  p.č. 998/4, p.č. 998/5, p.č. 998/6, p.č. 998/9, p.č. 1005/2, p.č. 1005/3, p.č. 
1005/4, p.č. 1005/7 a p.č 3601/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní 
přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 263,5m a 
kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o 
celkové délce 46,87m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického 
plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 
40/2016/OSM), 

2.  BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799,  v 
pozemcích p.č. 1005/2, p.č. 1005/3 a p.č. 1005/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro 
světelné signalizační zařízení o celkové délce 19,5 m dle geometrického plánu č. 
5704-101/2014 a geometrického plánu č. 5754-182/2014 (smlouva č. 50/2016/OSM), 
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3.  Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, 

IČO: 25110161 v pozemku p.č. 1005/5, p.č. 1005/6 a p.č. 1007/1 v k.ú. Rožnov pod  
   Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o 

celkové délce 211,17m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného 
signalizačního zařízení o celkové délce 198,6 m dle geometrického plánu č. 5694-
95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-
103/2014 (smlouva č. 41/2016/OSM), 

4.  Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
IČO: 25110161 v pozemku p.č. 1005/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné 
signalizační zařízení v celkové délce 11,52 m dle geometrického plánu č. 5754-
182/2014 (smlouva č. 54/2016/OSM), 

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.  
                                
 
Hlasování o usnesení č. 7/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.4.  Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích 

ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a  RWE 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 „C 521.1- Přeložka NTL plynovodu v křižovatce“.  
Při realizaci přeložky byl plynovod NTL přeložen 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 dle geometrického plánu č. 5942-8119/2015, který je přílohou tohoto podání. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 3.480 Kč včetně DPH. Výše úhrady 
byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3271-069/2015 ze dne 26. 11. 2015, vyhotoveného 
na náklady ŘSD ČR Ing. Jitkou Černouškovou. Znalecký posudek je součástí spisu vedeného 
odborem správy majetku.    
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 : smlouva o zřízení věcného břemene 110/2016/OSM 
P2 : geometrický plán č. 5942-8119/2015 
 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.110/2016/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 RWE 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 o celkové délce 32,81m dle geometrického plánu č. 5942-8119/2015 . 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
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7.5.  Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 08. 01. 
2013. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo dne 8. 1. 2013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby (dále jen „ smlouva budoucí“) pro umístění plynárenského 
zařízení do pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 1075/5, p.č. 1075/7 a p.č. 
3603/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Svazarmovská. V době uzavření smlouvy budoucí 
nebylo nakládání s pozemky p.č. 1075/5, p.č. 1075/7 a p.č. 3603/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
omezeno.  
Plynárenské zařízení je umístěno i v pozemku p.č. 1075/7 v obci Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „pozemek p.č. 1075/7“). V katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastr nemovitostí“) je 
město Rožnov pod Radhoštěm zapsáno jako vlastník tohoto pozemku p.č. 1075/7. Ohledně pozemku 
p.č. 1075/7 však město Rožnov pod Radhoštěm vede se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, 
s.r.o., sídlem Všechromy 26, IČO: 60747641, soudní řízení o určení vlastnictví k nemovitostem (sp. 
zn. 15 C 1/2007 Okresního soudu ve Vsetíně, pob. ve Valašském Meziříčí a sp. zn. 11Co 239/2009 
Krajského soudu v Ostravě) a o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (sp. zn. 
23C 238/2009 Krajského soudu v Ostravě). Žádné z výše uvedených soudních řízení není dosud 
ukončeno: ve věci o určení vlastnického práva bylo společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. 
podáno dovolání k Nejvyššímu soudu a ve věci o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem 
bylo podáno městem Rožnov pod Radhoštěm odvolání. V souvislosti s těmito soudními řízeními je 
v katastru nemovitostí u pozemku p.č. 1075/7 vyznačena poznámka spornosti a plomba. 
Město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo od společnosti RWE GasNet, s.r.o. žádost o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle geometrického plánu č. 5911-310/2015. Této žádosti nelze 
vyhovět v plném rozsahu. 
Jak vyplývá z výše uvedených informací nelze do katastru nemovitostí zapsat věcného břemeno 
k pozemku p.č. 1075/7.  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízené věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby, který je přílohou č. 2 tohoto podání (dále jen „dodatek č. 1), řeší omezení 
možnosti zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 1075/7 do ukončení soudních sporů.  Dle 
dodatku č. 1, který je přiložen ke schválení, bude smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku 
1075/7 uzavřena do 120 dnů po pravomocném skončení všech soudních řízení vedených ohledně 
tohoto pozemku p.č. 1075/7 a po ukončení dovolacích řízení, tak i řízení před Ústavním soudem (tj. 
nebudou-li probíhat žádná soudní řízení, tj. i dovolací řízení nebo řízení před Ústavním soudem), a 
proti rozsudku soudu nebude možné podat řádný ani mimořádný opravný prostředek ani ústavní 
stížnost, a dále za podmínky, že v katastru nemovitostí bude jako vlastník pozemku p.č. 1075/7 
uvedeno město Rožnov pod Radhoštěm  a u tohoto pozemku p.č. 1075/7 nebude vyznačena 
poznámka spornosti ani plomba (tj. poznámka spornosti i plomba budou z katastru nemovitostí 
vymazány).   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se   zřízením stavby ze 

dne 08. 01. 2013 
P 2:   dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  souhlasu se 

zřízením stavby ze dne 08. 01. 2013 (agendové číslo 84/2016/OSM) 
 
Diskuse: 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 8. 1. 2013 ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm  a 
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
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7.6.  Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 434/1 

o výměře 106 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm do vlastnictví pana V.S. ,  

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 29. 1. 2016 podal pan V.S., žádost o prodej části pozemku p.č. 434/1, trvalý travní porost, o 
výměře 106 m2 ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, která sousedí s pozemky žadatele. 
Svoji žádost odůvodnil záměrem dotčenou část městského pozemku přizpůsobit k parkování vozidel 
pro svoji provozovnu umístěnou v budově č.p. 2048 ve vlastnictví žadatele. Žadatel souhlasí s hranicí 
dotčeného pozemku ve vzdálenosti 1 metru od stávajícího chodníku ve vlastnictví města pro 
zabezpečení zimní údržby a úklidu sněhu.  
Přes pozemek vede nadzemní vedení elektrické energie a charakteristikou se jedná o trvalý travní 
porost. 
Geometrický plán pro rozdělení pozemku a znalecký posudek byl vyhotoven na náklady žadatele. 
Znalecký posudek vyhotovený Ing. Janou Mikušovou, IČ: 48796751 je součástí spisu vedeného 
odborem správy majetku.  
Žádost projednala koordinační skupina pracovníků městského úřadu a k žádosti nemá připomínek za 
předpokladu dodržení vzdálenosti 1 metru od stávajícího chodníku pro zabezpečení zimní údržby. 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 26. 2. 2016 usnesením č. 496/34 záměr na převod výše 
uvedené části městského pozemku. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 2. 3. 2016. 
– 18. 3. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedené části 
městského pozemku, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  kupní smlouva č. 101/2016/OSM 
P2:  geometrický plán č.1025-41/2016 
 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  schvaluje prodej části pozemku p.č. 434/1 v 
k.ú. Tylovice, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1025-41/2016 jako 
pozemek p.č. 434/5 o výměře 106 m2, do vlastnictví pana V.S.  Rožnov pod Radhoštěm 
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 66/3401/2016 
ve výši 29.627 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 101/2016/OSM mezi městem Rožnov 
pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem V.S. jako kupujícím ve znění uvedeném v 
příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.7.  Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 48 o 

výměře 51 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 
do vlastnictví paní D.P. , Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Usnesením zastupitelstva města č. VIII/6 ze dne 27. 10. 2015 byla dořešena problematika pěšího 
„propoje“ mezi Elektroprojektou a Harcovnou a to zrušením omezujících podmínek za finanční 
kompenzaci původním spoluvlastníkům pozemku p.č. 48. V současné době využívá část dotčeného 
pozemku o výměře 51 m2 vlastník sousedícího pozemku paní  D.P. na základě nájemní smlouvy a 
část o výměře 43 m2  paní D.K.  V rámci konečného řešení  „propoje“ byly i dohody o převodu 
příslušných částí městského pozemku p.č. 48 na základě kupní smlouvy s paní D.P. a směnné 
smlouvy s paní D.K.   
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Cena části pozemku p.č. 48 nově označené jako p.č. 48/2 ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm byla stanovena znaleckým posudkem č. 74-3308/13 vyhotoveným Václavem Adamcem, 
IČ: 63706164, ve výši 30.600 Kč jako cena v místě a čase obvyklá, což představuje 600 Kč/m2 
pozemku. Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy majetku.  
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 26. 2. 2016 usnesením č. 495/34 záměr na prodej části 
pozemku p.č. 48 ve prospěch paní D.P.. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 2. 3. 
2016. – 18.3.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k prodeji části pozemku. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedené části 
pozemku p.č. 48, nově označené jako p.č. 48/2 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  kupní smlouva č.103/2016/OSM 
P2:  geometrický plán č. 1024-40/2016 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice, oddělené 
a nově označené dle geometrického plánu č. 1024-40/2016 jako pozemek p.č. 48/2 o 
výměře 51 m2, do vlastnictví paní D.P. Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 74-3308/13 ve výši 30.600 Kč, a 
uzavření kupní smlouvy č. 103/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
prodávajícím a  paní D.P. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové 
zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
7.8.  Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 

1432/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od paní K.H. bytem 
Praha do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci 
majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku 
Bezručova ulice“. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Od roku 2012 vede OSM jednání s vlastníky dotčených pozemků ve věci majetkoprávního vypořádání 
připravované investiční akce „Rekonstrukce ulice Bezručova“. Dotčené pozemky jsou součásti 
místního chodníku, který je proveden s povrchovou úpravou betonovou dlažbou. Povrchová úprava je 
ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jedná se o stavbu na cizích pozemcích. Převodem 
vlastnictví dotčených částí pozemků by měl být narovnán majetkoprávní vztah se stavem skutečným s 
tím, že pozemek i stavba budou jednoho vlastníka, tj. města Rožnov p. R. což je i podmínkou čerpání 
financí z dotačních titulů. Již dne 30. 10. 2012 schválilo zastupitelstvo města usnesením č.XII/6 
převod částí pozemků pod chodníkem na ulici Bezručova od vlastníků manželů K. a pana M.Z.  a dne 
15. 12. 2015 usnesením č. IX./15 a 16 od vlastníků pana B.R., paní D.R. a pana T.R.  , vše za cenu 
220 Kč/m2 pozemku. 
Na dotčené části výše uvedených pozemků pod chodníkem na ulici Bezručova ve vlastnictví manželů 
K., pana M.Z., pana B.R, paní D.R. a pana T.R. byl vypracován znalecký posudek. Dle znaleckého 
posudku soudního znalce Václava Adamce č. 61-3483/15 byly pozemky oceněny ve výši 220 Kč/m2. 
Tato cena byla dohodnuta jako cena v místě a čase obvyklá i pro odkoupení části pozemku p.č. 
1432/1 ve vlastnictví paní K.H. Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy 
majetku. 
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Podklady pro odkoupení části pozemku p.č. 1432/1 byly předán Odborem rozvoje dne 10. 2. 2016 na 
základě nového zaměření investiční akce „Rekonstrukce ulice Bezručova“. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej výše uvedené části 
pozemku p.č. 1432/1, nově označené jako p.č. 1432/18 jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové 
zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   kupní smlouva č.102/2016/OSM 
P2:   geometrický plán č. 6010-7171/2016 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p.č. 1432/1, k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6010-7171/2016 
jako pozemek p.č. 1432/18 o výměře 3 m2, od  paní K.H. , Praha 4, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 660 Kč jako cenu v místě a čase obvyklou a uzavření kupní 
smlouvy č. 102/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, paní 
K.H. jako prodávajícím a  panem M.Č. , Praha 10 jako zástavním věřitelem ve znění 
uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
7.9.  Projednání a schválení budoucí kupní smlouvy a převodu části pozemku 

p.č. 2125/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti PBT 
Works s.r.o., se sídlem Lesní 2331, Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 12. 10. 2015 požádala společnost PBT Works s.r.o. o prodej části městského pozemku p.č. 
2125/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2 pro vybudování nákladního výtahu 
s odůvodněním:  
Z důvodu omezení hlučnosti je předvýrobní část společnosti umístěna v 2. PP objektu Bečva. Další 
pokračování technologického toku, tj. finální montáž, kontrola a oživení strojů je umístěno v 1. PP. 
Před vyrobené podsestavy se v současné době dopravují k finální montáži venkovním prostorem 
kolem celé budovy. Tato manipulace přináší bezpečnostní rizika nejen pro technologii, ale i pro 
zaměstnance.  
Pro odstranění této dopravy venkovním prostředím je řešením vybudování nákladního výtahu spojující 
obě podlaží.   
Společnost PBT Works s.r.o. navrhla uzavřít s městem Rožnov pod Radhoštěm „Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní“ na odkoupení části pozemku p.č. 2125/1 dotčeného budoucí stavbou nákladního 
výtahu. Přesná výměra bude vyměřena oddělovacím geometrickým plánem vyhotoveným na náklady 
žadatele po dokončení stavby nákladního výtahu a cena dotčeného pozemku bude stanovena na 
základě vyhotoveného znaleckého posudku na náklady žadatele. 
Žádost projednala koordinační skupina městského úřadu dne 24. 11. 2015 a prodej dotčené části 
městského pozemku doporučuje. 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 29. 1. 2016 usnesením č. 465/32 záměr na převod výše 
uvedené části městského pozemku. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 26. 2. 2016. 
– 14. 3. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedené části 
městského pozemku, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 121/2016/OSM 
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P2:  žádost z 12. 10. 2015  
P3:  situační výkres 
P4:  dispoziční výkres 
 
 
Diskuse: 
p. Vychodil - upozorňuje, že v kupní smlouvě není uvedena cena 
Ing. Kubiš - PBT nechá vypracovat znalecký posudek a cena bude dle znaleckého posudku 
doplněna. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 2125/1 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2 (přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem) vyznačené v  katastrálním snímku, který je přílohou tohoto 
usnesení, společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 
2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25827987 za cenu v místě a čase obvyklou 
stanovenou dle znaleckého posudku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 
121/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a 
společností PBT Works s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 
1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.10.  Projednání a  schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 

2770/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana V.B. 
Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v 
rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci investiční akce „Prodloužení kanalizace Rožnov 
pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“, bylo zjištěno, že navržená trasa vedoucí v místní komunikaci 
pasportní č. 5020c ve vlastnictví města Rožnov p.R. na pozemku p.č. 2774/5, v k.ú. Rožnov p.R., se 
neshoduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Skutečný průběh komunikace v lokalitě Na 
Pařeničkách vede mimo jiné částečně po pozemku p.č. 2770/3 ve vlastnictví  pana V.B.   
V rámci dlouhodobé strategie města narovnat právní a skutečný stav staveb komunikací ve vlastnictví 
města s vlastnictvím pozemků pod těmito komunikacemi a z důvodu realizaci investiční akce 
„Prodloužení kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“ pouze v pozemcích ve 
vlastnictví města, bylo nezbytné provést zaměření skutečného průběhu komunikace pro majetkové 
vypořádání mezi panem V.B. a městem Rožnov p.R.  
Řešení zjištěné situace projednala koordinační skupina městského úřadu a s koupí pozemku pod 
komunikací souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s panem V.B. dohodnuto, že na podkladě zaměření skutečného 
průběhu komunikace bude proveden odkup pozemku 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. 5985-9331/2015, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Jana 
Hanslianová dne 14. 1. 2016, na zaměření skutečného průběhu místní komunikace. Dále byl znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Janou Mikušovou vyhotoven znalecký 
posudek č. 46/3381/2016 ze dne 18. 2. 2016 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vykupovaného 
pozemku. 
Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku určena ve výši 500 Kč/m2 .  
Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy majetku. 
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Z důvodu omezení vlastnického práva mj. i k pozemku p.č. 2770/3 dle zástavní smlouvy ze dne 29. 
12. 2004 zástavním právem smluvním ve prospěch zástavního věřitele Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 60192852, kde zástavní právo 
je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-4447/2004-836, bude návrh na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě kupní smlouvy č. 124/2016/OSM podán až po výmazu zástavního práva 
k převáděné části pozemku p.č. 2770/3, t.j k novému pozemku p.č. 2770/4, v katastru nemovitostí. 
Návrh na vklad výmazu zástavního práva k nově vzniklému pozemku p.č. 2770/4 bude podán po 
podepsání kupní smlouvy č. 124/2016/OSM na základě dokumentu o vzdání se zástavního práva 
k nově vzniklému pozemku p.č. 2770/4 dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015, který vystaví 
zástavní věřitel Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s..  
Předkládaná kupní smlouva obsahuje ujednání mezi městem Rožnov p.R. a panem V.B., že pokud 
nedojde k výmazu zástavního práva do 31.12.2016, tato smlouva se v celém rozsahu ruší. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části 
pozemku p.č. 2770/3, nově označené jako p.č. 2770/4 o výměře 46 m2 jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a důvodové zprávě.   
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  kupní smlouva č.124/2016/OSM 
P2:  geometrický plán č. 5985-9331/2015 
 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p.č. 2770/3, k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 
jako pozemek p.č. 2770/4 o výměře 46 m2, od pana V.B. Rožnov pod Radhoštěm za 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve 
výši 23.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 124/2016/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a panem V.B.,  jako prodávajícím ve znění uvedeném v 
příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
7.11.  Projednání a  schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 

2774/10 o výměře 11 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od  manželů K.  
Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v 
rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci investiční akce „Prodloužení kanalizace Rožnov 
pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“, bylo zjištěno, že navržená trasa vedoucí v místní komunikaci 
pasportní č. 5020c ve vlastnictví města Rožnov p.R. na pozemku p.č. 2774/5, v k.ú. Rožnov p.R., se 
neshoduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Skutečný průběh komunikace v lokalitě Na 
Pařeničkách vede mimo jiné částečně po pozemku p.č. 2774/10 ve vlastnictví manželů K.   
V rámci dlouhodobé strategie města narovnat právní a skutečný stav staveb komunikací ve vlastnictví 
města s vlastnictvím pozemků pod těmito komunikacemi a z důvodu realizaci investiční akce 
„Prodloužení kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“ pouze v pozemcích ve 
vlastnictví města, bylo nezbytné provést zaměření skutečného průběhu komunikace pro majetkové 
vypořádání mezi manžely K a městem Rožnov p.R.  
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Řešení zjištěné situace projednala koordinační skupina městského úřadu a s koupí pozemku pod 
komunikací souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s manželi K. dohodnuto, že na podkladě zaměření skutečného 
průběhu komunikace bude proveden odkup pozemku 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. 5985-9331/2015, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Jana 
Hanslianová dne 14. 1. 2016, na zaměření skutečného průběhu místní komunikace. Dále byl znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Janou Mikušovou vyhotoven znalecký 
posudek č. 46/3381/2016 ze dne 18. 2. 2016 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vykupovaného 
pozemku. 
Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku určena ve výši 500 Kč/m2 .  
Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy majetku. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části 
pozemku p.č. 2774/10, nově označené jako p.č. 2774/34 o výměře 11 m2 jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  kupní smlouva č.125/2016/OSM 
P2:  geometrický plán č. 5985-9331/2015 
 
 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p.č. 2774/10, k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 
jako pozemek p.č. 2774/34 o výměře 11 m2, od manželů K. Rožnov pod Radhoštěm, za 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve 
výši 5.500 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 125/2016/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a manžely K. jako prodávajícími ve znění uvedeném v 
příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.12.  Projednání a  schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 

2774/11 o výměře 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana M.R. 
Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v 
rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci investiční akce „Prodloužení kanalizace Rožnov 
pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“, bylo zjištěno, že navržená trasa vedoucí v místní komunikaci 
pasportní č. 5020c ve vlastnictví města Rožnov p.R. na pozemku p.č. 2774/5, v k.ú. Rožnov p.R., se 
neshoduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Skutečný průběh komunikace v lokalitě Na 
Pařeničkách vede mimo jiné částečně po pozemku p.č. 2774/11 ve vlastnictví pana M.R.    
V rámci dlouhodobé strategie města narovnat právní a skutečný stav staveb komunikací ve vlastnictví 
města s vlastnictvím pozemků pod těmito komunikacemi a z důvodu realizaci investiční akce 
„Prodloužení kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“ pouze v pozemcích ve 
vlastnictví města, bylo nezbytné provést zaměření skutečného průběhu komunikace pro majetkové 
vypořádání mezi panem M.R. a městem Rožnov p.R.  
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Řešení zjištěné situace projednala koordinační skupina městského úřadu a s koupí pozemku pod 
komunikací souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s panem M.R. dohodnuto, že na podkladě zaměření skutečného 
průběhu komunikace bude proveden odkup pozemku 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. 5985-9331/2015, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Jana 
Hanslianová dne 14. 1. 2016, na zaměření skutečného průběhu místní komunikace. Dále byl znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Janou Mikušovou vyhotoven znalecký 
posudek č. 46/3381/2016 ze dne 18. 2. 2016 na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vykupovaného 
pozemku. 
Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku určena ve výši 500 Kč/m2 .  
Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy majetku. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání koupi výše uvedené části 
pozemku p.č. 2774/11, nově označené jako p.č. 2774/33 o výměře 21 m2 jak je uvedeno v návrhu 
usnesení a důvodové zprávě.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  kupní smlouva č.126/2016/OSM 
P2:  geometrický plán č. 5985-9331/2015 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p.č. 2774/11, k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 
jako pozemek p.č. 2774/33 o výměře 21 m2, od pane M.R.  Rožnov pod Radhoštěm, za 
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve 
výši 10.500  Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 126/2016/OSM mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a panem M.R. jako prodávajícím ve znění uvedeném v 
příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
   
 Hlasování o usnesení č. 16/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
Usnesení přijato. 
 
 
7.13.  Projednání a schválení směnné a kupní smlouvy a převodu pozemků v 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi panem B.K.  Rožnov pod Radhoštěm a 
městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní 
komunikace Na Pařeničkách. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci investiční akce „Prodloužení kanalizace Rožnov 
pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“, bylo zjištěno, že navržená trasa vedoucí v místní komunikaci 
pasportní č. 5020c ve vlastnictví města Rožnov p.R. na pozemku p.č. 2774/5, v k.ú. Rožnov p.R., se 
neshoduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Skutečný průběh komunikace v lokalitě Na 
Pařeničkách vede mimo jiné částečně po pozemku p.č. 2277/11 a přes pozemek p.č.2774/12 ve 
vlastnictví pana B.K.    
Část pozemku p.č. 2774/5 ve vlastnictví města Rožnov p.R. je naopak zaploceno a je součástí 
zahrady pana B.K. , který tento pozemek dlouhodobě užívá.   
V rámci dlouhodobé strategie města narovnat právní a skutečný stav staveb komunikací ve vlastnictví 
města s vlastnictvím pozemků pod těmito komunikacemi a z důvodu realizaci investiční akce 
„Prodloužení kanalizace Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách“ pouze v pozemcích ve 
vlastnictví města, bylo nezbytné provést zaměření skutečného průběhu komunikace pro majetkové 
vypořádání mezi panem B.K.  a městem Rožnov p.R.  
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Řešení zjištěné situace projednala koordinační skupina městského úřadu a s koupí pozemku pod 
komunikací souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s panem B.K.  dohodnuto, že na podkladě zaměření skutečného 
průběhu komunikace bude provedena směna pozemků a případný rozdíl ve výměře  směňovaných 
pozemků mu bude finančně vyrovnán a dále odkup pozemku p.č. 2774/12, vše 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. 5985-9331/2015, který ověřil úředně oprávněný 
zeměměřičský inženýr Ing. Jana Hanslianová dne 14. 1. 2016, na zaměření skutečného průběhu 
místní komunikace. Dále byl znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. 
Janou Mikušovou vyhotoven znalecký posudek č. 46/3381/2016 ze dne 18. 2. 2016 na stanovení ceny 
v místě a čase obvyklé směňovaných a vykupovaných pozemků. 
Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku určena ve výši 500 Kč/m2  pro směňované  i 
vykupovaný pozemek..  
Znalecký posudek je součástí spisu vedeného odborem správy majetku. 
Dle zpracovaného geometrického plánu je rozdíl ve směňovaných pozemcích 20 m2 ve prospěch 
pana B.K. . 
Záměr na směnu pozemků, jež jsou předmětem směny dle této předkládané smlouvy, byl schválen 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 517/35 ze dne 11. 3. 2016 a zveřejněn na úřední 
desce města Rožnov pod Radhoštěm, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   kupní smlouva č.128/2016/OSM 
P2:   geometrický plán č. 5985-9331/2015 
 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p.č. 2774/5 o výměře 9 m2 nově 
označenou jako p.č. 2774/35 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část 
pozemku p.č. 2277/11 o výměře 29 m2 nově označenou jako p.č. 2277/39 ve vlastnictví 
pana B.K. Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno 
geometrickým plánem č. 5985-9331/2015, s doplatkem ceny v místě a čase obvyklé ve 
prospěch pana B.K., stanovené dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 10.000 
Kč, koupi pozemku p.č. 2774/12, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2, od pana 
B.K. za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 
46/3381/2016 ve výši 30.000 Kč, a uzavření směnné a kupní smlouvy č. 128/2016/OSM 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem B.K.  ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
   
 Hlasování o usnesení č. 17/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
Usnesení přijato. 
 
 
 
 
7.14.  Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1134/3, 

p.č. 1134/7 a p.č. 1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví města (areál Základní školy Koryčanské 
Paseky). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm ( dále jen „město“ ) požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu 
pro zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků,  
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na nichž se nachází místní komunikace, veřejná zeleň a stavby občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ) ve 
vlastnictví města Rožnova p.R.. Část těchto pozemků již „úřad“ do vlastnictví města převedl a 
zbývající část pozemků nám „úřad“ převádí postupně až po dořešení všech majetkoprávních 
náležitostí (zřízení věcných břemen). 
V současné době se řeší převod pozemků p.č. 1134/3 o výměře 873 m2 , p.č. 1134/7 o výměře 40 m2 
a p.č. 1134/14 o výměře 572 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Na části těchto pozemků se nachází 
veřejně přístupná účelová komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě 
Koryčanské Paseky a část pozemků se nachází v oploceném areálu Základní školy Koryčanské 
Paseky (viz. snímek katastrální mapy). Aby mohl být bezúplatný převod výše uvedených pozemků 
realizován poslal „úřad“ městu požadavek na zaslání informací a dokumentů týkajících se Základní 
školy Koryčanské Paseky a předložil návrh usnesení zastupitelstva k projednání v zastupitelstvu 
města Rožnov pod Radhoštěm.  
Na základě takto předloženého a schváleného usnesení, včetně doložení dalších požadovaných 
dokumentů k ZŠ Koryčanské Paseky připraví úřad příslušné smlouvy o převodu nemovitostí a ty zašle 
městu ke schválení zastupitelstvem města. 
Součástí tohoto podání jsou i další požadované dokumenty úřadem (příloha č. 1,2), které budou úřadu 
zaslány, včetně požadovaného počtu umístěných dětí v ZŠ – v současnosti 129 žáků.  
Odbor správy majetku proto předkládá zastupitelstvu města k projednání navržené usnesení. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   kopie e-mailu z 1. 3. 2016 s výukovým programem 
P2:   výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 ze 7. 9. 2015 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 18/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí, 
a to pozemků pozemková parc. č. 1134/3, č. 1134/7 a č. 1134/14 v katastrálním území a 
obci Rožnov pod Radhoštěm, funkčně souvisejících a tvořících mimo jiné areál 
školského zařízení Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové 
organizace, IČ 70918643,  z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s 
majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, územní pracoviště Ostrava, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm. Uvedené pozemky jsou především využívány pro činnost ve 
veřejném zájmu - výchovu a vzdělávání, kdy tato činnost bude zachována po dobu 
omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovité věci. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto 
bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 18/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
7.15.  Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 

1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví města (veřejné prostranství okolo bytových domů a školských 
zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm ( dále jen „město“ ) požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu 
pro zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, 
na nichž se nachází místní komunikace, veřejná zeleň a stavby občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ) ve 
vlastnictví města Rožnova p.R.. Část těchto pozemků již „úřad“ do vlastnictví města převedl a 
zbývající část pozemků nám „úřad“ převádí postupně až po dořešení všech majetkoprávních 
náležitostí (zřízení věcných břemen). 
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V současné době se řeší převod pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, který tvoří 
veřejné prostranství okolo bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný. Aby 
mohl být bezúplatný převod pozemku p.č. 1250/1 realizován požaduje „úřad“ po městě deklarovat 
formou usnesení zastupitelstva města, že převedený pozemek bude využíván s veřejným zájmem. 
Na základě takto předloženého a schváleného usnesení připraví úřad příslušné smlouvy o převodu 
nemovitostí a ty zašle městu ke schválení zastupitelstvem města. 
Odbor správy majetku proto předkládá zastupitelstvu města k projednání navržené usnesení. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   geometrický plán č. 5901-1088-2015 z 10. 8. 2015 
P2:   geometrický plán č. 5935-1111-2015 z 18. 9. 2015 
 
 
 
Diskuse: 
p. Jelínek - táže se, zda je nějaké omezení vlastníka v rozvoji lokality? 
Mgr. Kosová - na pozemcích se nesmí 20. let podnikat a vydělávat. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 19/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovité věci,  a 
to  části pozemku p.č. 1250/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 164 m2, která je 
definována geometrickými plány č. 5901-1088/2015 a č. 5935-1111/2015, katastrální 
území a obec Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodaření s majetkem státu  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111,  územní pracoviště Ostrava, 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Tato část předmětného pozemku 
funkčně souvisí a tvoří veřejné prostranství okolo bytových domů č.p. 1731, 1732, 
1557, 1556, 1555, 1549, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1534, 1535,1536, 1537, 1528, 1529, 
1530, 1531 Rožnov pod Radhoštěm a okolo areálů školských zařízení Mateřská škola 
5. května 1527, Mateřská škola Radost 5. května 1701, Základní škola 5. května 1700 
Rožnov pod Radhoštěm. Na pozemku jsou umístěny místní a účelové komunikace ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a veřejná zeleň. Uvedená část pozemku je 
využívána pro činnost ve veřejném zájmu - plnění veřejné služby, tj. péče o veřejné 
prostranství sloužící široké veřejnosti, kterou město vykonává jako svou zákonem 
svěřenou působnost, kdy tato činnost bude zachována po dobu trvání omezujících 
podmínek sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci.  
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a 
pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů. 
 
   
 Hlasování o usnesení č. 19/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
Usnesení přijato. 
 
 
7.16.  Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod 
Radhoštěm, vodovodní řad v k.ú. Tylovice lokalita Balkán (investor 
manželé D.). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Z důvodu neexistence vodovodního řadu v lokalitě „Balkán“ pro možnost výstavby dalších rodinných 
domů si dne 19. 2. 2016 podali manželé D. žádost o uzavření plánovací smlouvy na stavbu 
„Prodloužení vodovodního řádu Venkovní vodovod“. 
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Protože pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice není ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ale je 
ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 (dále jen „SPÚ“), je nutno pro 
vybudování nového vodovodního řadu v tomto pozemku a s tím související uzavření plánovací 
smlouvy uzavřít nejdříve smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení 
vodovodního řadu do pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice ve prospěch města Rožnov p.R. jako 
budoucího vlastníka vodovodního řadu, což je v souladu s bodem 1.4 platných „Pravidel výkupu 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“). 
Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM mezi SPÚ jako 
budoucím povinným z věcného břemene, městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a žadateli manžely D. jako budoucími investory vodovodního řadu je 
dále smluvně ujednáno právo na uložení vodovodního řadu do pozemku p.č. 837/1 ve vlastnictví SPÚ.  
Stavba nové technické infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu bude realizována dle projektové 
dokumentace „Prodloužení vodovodního řádu Venkovní vodovod“ z 10/2015 projektanta Ing. Libora 
Svobody. 
V rámci výstavby technické infrastruktury bude vybudován nový vodovodní řad v délce cca 114,0m. 
Předkládaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je přílohou a nedílnou součástí 
plánovací smlouvy č. 123/2016/OSM. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM 
P2:   příloha č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.  109/2016/OSM 
 
 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 109/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným, manžely D. jako 
budoucím investorem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 jako budoucím povinným z 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodního řadu do 
pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice v délce cca 114 m. Schválená smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 20/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
 
7.17.  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 

technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodního řadu – 
venkovní vodovod“ se soukromým investorem v lokalitě Balkán, k.ú. 
Tylovice (manželé D. ). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Ustanovení § 66 a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a příloha 13 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, řeší úpravu vztahů mezi investorem a obcí související s realizací stanovené 
zástavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále 
IS), zejména pro výstavbu více rodinných domů. Tato úprava vztahů mezi investorem a obcí při 
výstavbě je předmětem plánovací smlouvy. 
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Z důvodu neexistence vodovodního řadu v lokalitě „Balkán“ pro možnost výstavby dalších rodinných 
domů si dne 19. 2. 2016 podali manželé D.  žádost o uzavření plánovací smlouvy na stavbu 
„Prodloužení vodovodního řádu Venkovní vodovod“. 
Předkládaná plánovací smlouva řeší prodloužení vodovodního řadu do lokality Balkán. 
Stavbou nového vodovodního řadu na pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice bude řešena dosavadní 
absence vodovodního řadu v části lokality Balkán a bude tak zajištěna možnost napojení ploch pro 
individuální bydlení dle platného územního plánu města Rožnov p.R. a zároveň bude možno tento 
nově budovaný vodovodní řad dále prodloužit.  
Vybudování tohoto vodovodního řadu umožní budoucí napojení na tento řad nejen pozemku p.č. 
390/11 ve vlastnictví stavebníků manželů D., ale i dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů na 
pozemcích  p. č. 390/1, p. č. 390/12 a p. č. 390/10 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Stavba nové technické infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu bude realizována dle projektové 
dokumentace „Prodloužení vodovodního řádu Venkovní vodovod“ z 10/2015 projektanta Ing. Libora 
Svobody. 
V rámci výstavby technické infrastruktury bude vybudován nový vodovodní řad v délce cca 114,0m. 
Koordinační skupina města Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 2. 2. 2016 projednala 
žádost manželů D. o vybudování nového vodovodního řadu v lokalitě Balkán a doporučila nový 
vodovodní řad po vybudování a zkolaudování vykoupit a převést do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodní řadu do majetku města bude realizován v souladu s „Pravidly výkupu 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“, platnými v době schválení převodu a bude samostatně 
schvalován zastupitelstvem města. 
Rozpočtovaná cena pro případný výkup nově vybudované veřejné infrastruktury – vodovodní řad činí 
207.279 Kč s DPH.  
Podle současně platných „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ (dále jen 
„Pravidla“)  obdrží individuální stavebníci 50% skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle 
znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby veřejné infrastruktury a v případě, že 
stavebníci budují rodinný nebo bytový dům a související inženýrské sítě na počátku rozvojové lokality 
za splnění podmínek uvedených v bodě 1.3. těchto pravidel, bude procentní výměra rozhodná pro 
výpočet odkupní ceny či náhrady 
zvýšena o 10 %, což pro předpokládanou rozpočtovanou cenu činí cca 124.367  Kč s DPH. 
Je předpoklad, že tato cena bude snížena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených stavebníky 
k podání nabídek pro realizaci stavby dle plánovací smlouvy.  
V plánovací smlouvě je dohodnuto, že částka za výkup vodovodního řadu bude splatná v pěti 
rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm, 
kde první splátka částky za výkup veřejné infrastruktury bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku 
následujícího po protokolárním předání dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu městu 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Pozemek p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice není ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ale je ve 
vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 (dále jen „SPÚ“). 
Z tohoto důvodu je právo na uložení vodovodního řadu do pozemku p.č. 837/1 ve vlastnictví SPÚ 
smluvně ujednáno ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM mezi 
SPÚ jako budoucím povinným z věcného břemene, městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a žadateli manžely D. jako budoucími investory vodovodního řadu, 
kde tato smlouva je přílohou předkládané plánovací smlouvy. 
Rada města na svém zasedání dne 1. 4. 2016 přijala usnesení č.535/36, v němž doporučuje 
zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu na výstavbu a převod technické infrastruktury – 
nového vodovodního řadu v lokalitě „Balkán“ s individuálními stavebníky. Odbor správy majetku proto 
navrhuje zastupitelstvu schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   plánovací smlouva č. 123/2016/OSM 
P2 :  vyjádření  č. 2784/2015 VaK Vsetín, a.s. z 22. 12. 2015 
P3:   smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.109/2016/OSM 
 
 
 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 21/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 123/2016/OSM na 
výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu v k.ú. Tylovice pro 
výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita 
Balkán, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli,  manželi D. ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 21/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
8.1.    Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti(č. 100/2016/ORM)na pozemcích Povodí Moravy, s.p.v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, v rámci investiční akce: „Propojení cyklostezky 
na Tyršově nábřeží s lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“ 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 
stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. 
Město Rožnov pod Radhoštěm je investorem stavby „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s 
lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“. Dle projektové dokumentace zasahuje stavba 
do pozemků parc. č.3689/5, 3689/28 a 6217/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, které jsou ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu Povodím Moravy s.p. Povodí Moravy s.p. 
požaduje schválení „nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ jako celek. 
Dle ustanovení a výkladů zákona o obcích schvaluje nájemní smlouvy rada města a schválení 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je v pravomoci zastupitelstva města. Proto je nutné, 
aby smlouva byla předložena ke schválení jak radě, tak zastupitelstvu, přičemž každý z orgánů 
rozhodne o uzavření smlouvy, která spadá do jeho vyhrazené pravomoci a současně o uzavření 
smlouvy jako celku. Odbor rozvoje předkládá zastupitelstvu města ke schválení ujednání smlouvyč. 
0100/2016/ORM týkající se budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.  
Ujednání smlouvy č. 0100/2016/ORM týkající se nájemní smlouvy bude předloženo ke schválení 
Radě města Rožnov pod Radhoštěm dne 22. 4. 2016.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   příloha sml. č.1 - Stanovisko správce povodí 
P3:   příloha sml. č.2 - Situace-situační snímek stavby 1:250 
P4:   příloha sml. č.3 - Pověření pro Ing. Jiřího Zedníčka 
 
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš - lávka je ve smíšeném provozu a chceme, aby se upravila pravidla provozu i na 
mostě, ještě před začátkem letní sezóny je zapotřebí značení dořešit. 
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o usnesení č. 22/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro vybudování stavby s názvem „Propojení cyklostezky na Tyršově 
nábřeží s lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“  na pozemcích parc. 
č.3689/5, 3689/28 a 6217/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se společností Povodí 
Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a 
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 0100/2016/ORM, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města smlouvu č. 
0100/2016/ORM, po schválení její části týkající se ujednání nájemní smlouvy Radou 
města Rožnov pod Radhoštěm, podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 22/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
9.1.    Programová podpora 2016 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera Jan 

V souladu s Čl. XV. „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm“ (dále 
jen „Zásady“) schválených zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 15. 12. 2015 
usnesením č. 22/IX, předkládáme zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města pro rok 2016 v členění na podporované oblasti a jednotlivé programy: 

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

kulturních programů a vystoupení 
 
Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu s uvedenými Zásadami 
na svých jednání dotační komise, a to podle svých zaměření (rada seniorů, kulturní komise, komise 
pro životní prostředí a sportovní komise). Zápisy z jednání těchto komisí (příloha č. 2 až č. 5) jsou 
nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak vyplývá z těchto zápisů, nebylo možné vyhovět všem 
předloženým žádostem. Důvodem úplného nevyhovění některých žádostí bylo nesplnění 
programových zásad a podmínek stanovených pro žadatele v jednotlivých programech jako jsou např. 
výdaje na akce, které nesouvisí s účelem, na který je programová podpora poskytována. Konkrétní 
zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých zápisech uvedených dotačních komisí. Dotační komise dále 
částečné nevyhověly některým žadatelům v plné výši, z důvodu že výše požadovaných finančních 
prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu 
určeny.     
Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují dotační komise zastupitelstvu 
města přidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 – návrh na rozdělení programové 
podpory.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   zápis z jednání sportovní komise 
P2:   zápis z jednání kulturní komise  
P3:   zápis z jednání komise pro životní prostředí 
P4:   zápis z jednání rady seniorů 
 
 
 
Diskuse: 
p. Jelínek  - z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování. 
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Ing. Jaroslav Kučera - táže se proč FC neobdržel v letošním roce příspěvek, zda je již 
finančně samostatný? Dále dodává, že ze zkušeností ze Zlínského kraje (novela zákona 250 
o rozpočtových pravidlech) by bylo vhodné, aby součástí usnesení byly i projekty, které 
podporu neobdrží. PODNĚT! 
Ing. Jan Kučera - FC předložil svou žádost až po vypršení termínu uzávěrek žádostí. Proto 
nebyl do žádostí zařazen.  Upozorňuje, že sociální oblast je řešena v rámci mikroregionu a ta 
bude zastupitelům předložena ke schválení na příštím zasedání.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XII: 
Zastupitelstvo města   
1)  schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve 
výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, 
2)  ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle 
vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 
2015 pro jednotlivé příjemce programové dotace a  
3) ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové dotace s jednotlivými 
příjemci podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 23/XII: 
Pro:          19                    Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
 
9.2.     Individuální žádost Komerční domy, s.r.o. o dotaci z rozpočtu města na 

zabezpečení sportování mládeže, dětí MŠ a žáků ZŠ na zimním stadionu. 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera Jan 

Komerční domy Rožnov, spol. s.r.o. podaly 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) individuální žádost o dotaci z rozpočtu města ve výši 
3.192.000 Kč na zabezpečení sportování mládeže začleněných do sportovních spolků, dětí MŠ a žáků 
ZŠ a volnočasových aktivit veřejnosti na zimním stadionu. Podání této žádosti je v souladu 
s koncepčním záměrem města zajistit pro děti a mládež využívání sportovní infrastruktury na území 
města bez ohledu na jejího zřizovatele nebo majitele a to bezúplatně, popřípadě jen za přijatelný 
nájem. V rámci schváleného rozpočtu města na podporu sportu ve výši 8.300.000 Kč je s touto 
částkou pro využití zimního stadionu pro děti a mládež počítáno a sportovní komise na svém jednání 
dne 24. 2. 2016 doporučila rozdělení částky schválené v rozpočtu města pro rok 2016 na podporu 
sportu včetně částky vyčleněné na „nákup“ ledové plochy na zimním stadionu viz příloha č. 3 této 
důvodové zprávy. Sportovní komise dále v rámci požadavku rady města k vyjádření se k jednotlivým 
individuálním žádostem z oblasti sportu neměla k předložené individuální žádosti Komerčních domů 
Rožnov, spol. s.r.o. žádné připomínky a to včetně požadované výše dotace. 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. V souladu s Čl. XV 
odst. 2. Dotačních zásad o konečné výši poskytnuté individuální dotace jednotlivým žadatelům 
z rozpočtu města přesahující 50.000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje zastupitelstvo města. Z výše 
uvedených důvodů bude individuální žádost Komerčních domů Rožnov, spol. s r.o. předložena 
nejprve na jednání rady města Rožnov pod Radhoštěm dne 13. 4. 2016. Rozhodnutí rady města bude 
zastupitelům zasláno dodatečně e-mailovou poštou dne 14. 4. 2016.  

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:  smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 55/2016/OSK 
P2: žádost o dotaci  
P3: rozdělení podpory sportu v roce 2016 
 
 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 24/XII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 55/2016/OSK o poskytnutí 
individuální dotace  ve výši 3.192.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako 
poskytovatelem a společností Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 jako příjemcem za účelem 
zabezpečení veřejně prospěšné činnosti, provozu zimního stadionu pro sportování 
mládeže, dětí ze základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod 
Radhoštěm a volnočasové aktivity veřejnosti, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 24/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
9.3.     Závazný příslib města poskytnutý TJ Rožnov na finanční spoluúčast na 

investičním záměru na rekonstrukci sportovní haly „Sokolovna“. 
Předkladatel: Ing. Vrážel, Ing. Kučera Jan 
Na základě vyhlášeného investičního programu MŠMT 133512 – Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací pro rok 2016 podala TJ Rožnov pod Radhoštěm žádost na podporu 
investiční záměru na rekonstrukci a modernizaci tělocvičny „Sokolovna“, jehož cílem je vybudování 
sportovního centra pro gymnastické sporty, všeobecný sport a úpolové sporty. Celková výše nákladů 
rekonstrukce činí 6.558 tis. Kč. 
Realizací tohoto záměru (rekonstrukcí stávajících nevyhovujících prostor) vznikne sportovní centrum, 
které bude jediným svého druhu ve městě i regionu a které nabídne prostory nejen sportovní 
veřejnosti, ale především pro sport dětí a mládeže na všech výkonnostních úrovních. 
Vzhledem k tomu, že TJ Rožnov pod Radhoštěm je také garantem činnosti sportovců zařazených ve 
sportovních třídách a sportovním centru mládeže, bude centrum využíváno také v oblasti 
všeobecného rozvoje jejich sportovních dovedností. 
Předložený investiční záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Města Rožnov pod Radhoštěm a 
s koncepcí rozvoje sportu ve městě. Vzhledem ke spádovosti bude toto centrum sloužit také celému 
Mikroregionu Rožnovsko. 
V rámci podpory synergie veřejných prostředků je v rámci vyhlášeného programu MŠMT 133512 
zvláště bonifikován závazný příslib příslušného orgánu veřejné správy o finanční spoluúčasti na 
investičním záměru uvedeném v žádosti. Žádosti s touto bonifikací mají proto možnost od hodnotitelů 
získat více bodů a mají větší předpoklady na schválení. Spoluúčast z veřejného zdroje činí alespoň 
1/3 minimální výše spoluúčasti. Spoluúčast žadatele v uvedené programu je stanovena na 20 % 
z celkových požadovaných finančních prostředků podpory. Příslib spoluúčasti města Rožnov pod 
Radhoštěm by tak činil částku 433 tis. Kč. (6.558 tis. Kč x 20 % x 1/3). Podmínkou bonifikace je 
doložení výpisu usnesení z jednání zastupitelstva města, které doloží žadatel MŠMT.  
   
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   Žádost TJ Rožnov o poskytnutí závazného příslibu 
P2:   Investiční záměr TJ Rožnov 
 
 
Diskuse: 
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Hlasování o usnesení č. 25/XII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje závazný příslib pro TJ Rožnov pod Radhoštěm, 
spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 na 
finanční spoluúčast na investičním záměru „Rekonstrukce sportovní haly“ ve výši  
433 000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 25/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 

10.1.    Projednání požadavku na změnu územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Vojkůvková L., Mgr. Kosová 
Předkládáme k projednání požadavek na změnu územního plánu, který jsme obdrželi 22. 12. 2015 od 
pana P.V.  Rožnov pod Radhoštěm.   
Předmětem žádosti je změna funkčního využití pozemku parc.č. 1967/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
z „Plochy krajinné zeleně“ na „Plochu zemědělskou“, za účelem oplocení pozemku a umístění 
hospodářských staveb pro chov drobného domácího zvířectva.  V současnosti se na pozemku 
nachází nepovolená stavba oplocení a zahradního skladu a maringotky.     
Město Rožnov pod Radhoštěm má platný Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1, 
který nabyl účinnosti 16. 10. 2014.   Předmětný pozemek se nachází dle platného územního plánu 
v ploše krajinné zeleně navazující na Sladský potok.  Na pozemku se nachází přirozený porost stromů 
a náletových dřevin, část pozemku tvoří travní porost.  Krajinná zeleň zde tvoří přirozený ochranný 
pás podél vodoteče. V těsné blízkosti navazuje plocha bydlení individuálního se stávajícími rodinnými 
domy.  Z urbanistického hlediska není proto koncepční umístit v předmětné lokalitě „Plochu 
zemědělskou“, která by umožňovala zemědělské využití včetně staveb pro zemědělství.   
O záměru bylo jednáno na Komisi výstavby a ÚP dne 24. 2. 2016, která změnu územního plánu na 
předmětném pozemku nedoporučuje. 
Pořizovatel rovněž nedoporučuje pořízení změny územního plánu na uvedeném pozemku.     
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   Mapová příloha 
P2:   Foto příloha 
 
Diskuse: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 26/XII: 
Zastupitelstvo města  neschvaluje pořízení změny Územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm na pozemku parc. č. 1967/7  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové 
zprávy a jejích příloh.   
 
Hlasování o usnesení č. 26/XII: 
Pro:          14                    Proti:                    0 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
 
11.1.    Projednání a navržení změny člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ 

DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, 
spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 (dále jen 
„společnost“). Usnesením Rady města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka této  
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společnosti č. 436/29 ze dne 18. 12. 2015 byl zvolen na návrh zastupitelstva města členem dozorčí 
rady společnosti pan Martin Baratka, bytem  Rožnov pod Radhoštěm.  
Dne 14. 1. 2016 se pan Martin Baratka stal novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm za volební stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby pana Martina Baratku v dozorčí radě společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. vystřídala paní Ing. Kateřina Strakošová,, bytem Rožnov pod 
Radhoštěm. Její životopis je přílohou této důvodové zprávy. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1:   životopis 
 
Diskuse: 
Ing. Jaroslav Kučera - táže se, proč v dozorčí radě nemůže být člen zastupitelstva - nikde 
není řečeno, že tomu tak nemůže být. 
Ing. Holiš - na tomto pravidle jsme se dohodli. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 27/XII: 
Zastupitelstvo města  navrhuje odvolat člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ 
DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 48390453, pana Martina Baratku a novým členem dozorčí rady zvolit paní Ing. 
Kateřinu Strakošovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy 
a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 27/XII: 
Pro:          14                    Proti:                    0 Zdržel se:            6 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
11.2.    Volba přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod 

Radhoštěm. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Starosta města obdržel dne 24. 11. 2015 dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně, ve kterém 
předseda okresního soudu žádá, aby Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo 
na období let 2016 až 2020 přísedící Okresního soudu ve Vsetíně. Předseda okresního soudu žádá 
alespoň o 5 přísedících. 
 
Dne 23. 2. 2016 usnesením č. 11/XI navrhlo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm do funkce 
přísedících Okresního soudu ve Vsetíně celkem 11 níže uvedených kandidátů, kterými jsou: 
Josef Krause, Anita Madarász, Helena Valentová, Anna Čotková, Mgr. Jana Kantorková, Mgr. 
Zdeňka Šlachtová, Dana Demlová, Květoslav Kovář, Jindřich Mikeška, Hana Nohavicová a Mgr. 
Patricie Štěpánková. 
 
Prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, které všichni kandidáti podepsali, a životopisy kandidátů 
byly zastupitelům předloženy již v rámci projednávání návrhu kandidátů dne 23. 2. 2016. 
Seznam zastupitelstvem navržených kandidátů byl dne 4. 3. 2016 v souladu se zákonem č. 6/2002 
Sb., o soudech a soudcích v platném znění (dále jen „zákon o soudech a  soudcích“) zaslán 
k vyjádření předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně. Předseda okresního soudu vyjádřil souhlas se 
všemi navrženými kandidáty (viz příloha důvodové zprávy).  
 
Současně byli navržení kandidáti vyzváni, aby  

a) za účelem prokázání své bezúhonnosti předložili aktuální výpis z rejstříku trestů bez záznamu 
a  

b) za účelem prokázání splnění předpokladů pro výkon funkce přísedícího dle § 2 zákona č. 
451/1991 Sb., lustračního zákona, negativní lustrační osvědčení.  

 
 
 
 



 3
 

 
 
Všichni navržení kandidáti požadované dokumenty, tedy aktuální výpis z rejstříku trestů bez záznamu 
a negativní lustrační osvědčení, řádně předložili.  
Navržení kandidáti tak podepsáním prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, předložením výpisu 
z rejstříku trestů bez záznamu a předložením negativního lustračního osvědčení doložili, že splňují 
podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce přísedících u okresního soudu.  
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedících 
Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm na funkční období 2016 až 2020 
všechny výše uvedené a usnesením č. 11/XI ze dne 23. 2. 2016 navržené kandidáty.   
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1:  dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně 
 
 
Hlasování o usnesení č. 28/XII: 
Zastupitelstvo města  volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město 
Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2016 až 2020 kandidáty uvedené v 
důvodové zprávě, kterými jsou Josef Krause, Anita Madarász, Helena Valentová, Anna 
Čotková, Mgr. Jana Kantorková, Mgr. Zdeňka Šlachtová, Dana Demlová, Květoslav 
Kovář, Jindřich Mikeška, Hana Nohavicová a Mgr. Patricie Štěpánková. 
 
Hlasování o usnesení č. 28/XII: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
Usnesení přijato. 
 
 
 
12.  Diskuse, infromace, různé: 
 
Ing. Holiš  - informuje přítomné o zaslání výsledku auditu týkajícího se rekonstrukce 
křižovatky „U Janíka“.  Zde je uvedeno celkové posouzení funkčnosti křižovatky + 
problematická místa. Audit je vyvěšen na webových stránkách města. 20. dubna proběhne 
jednání  s ředitelem ŘSD Ing. Chudárkem, který nám sdělí závěry a návrhy jak dál budou 
záležitost řešit. 
Audit na pravé odbočení od mostu směrem na Dolní Bečvu, řeší úpravu značení a světlené 
signalizace. 
p. Jelínek - táže se 
1)  jaký další vývoj má záležitost dolů Frenštát? 
2) jak se řeší stavby, které jsou již postaveny tzv. načerno a kde zastupitelé neschválili jejich 
povolení? 
Mgr. Kosová - co se OKD týče, v květnu 2016 proběhne jednání se starosty Frenštátu a 
Trojanovic. 
Ing. Vojkůvková L. - k výše uvedeným stavbám se vede řízení o odstranění stavby. 
Ing. Marcin - podává zastupitelům informaci k interiérovým úpravám zasedací místnosti a 
přilehlé kuchyně, kdy cena prací je vyčíslena na 278 tis. Kč a zahrnuje demolice stávajících 
příček, demontáže, nové eletrorozvody,  nové podhledy. Zasedací místnost by  měla sloužit 
mimo jiné jako štáb  výstražného a varovacího systému ZLK. K tomu jsou právě uzpůsobeny 
elektrorozvody. 
RNDr. Mikušek - žádá o zaslání nové organizační struktury úřadu včetně jmenovitého 
obsazení jednotlivých pozic. PODNĚT! 
p. Koryčanský - má několik podnětů: 
 - upozorňuje na lokalitu 1.máje,  plochu před Teslou, kde je umístěna polorozpadající  se 
socha. Bylo by potřeba tuto lokalitu řešit.  
-  upozorňuje na nepořádek pod lavičkami v parku 
-  ve městě se více stromů kácím,  než vysazuje, tento fakt by se měl obrátit 
- u světelné křižovatky Eroplán, směrem od Bečvy je travnatá plocha, kde je vyšlapán 
chodník - tento by se měl vyspravit, když jej občané používají 
- vyspravit chodník směřující od mostu u Eroplánu směrem k parku 
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- město nakupuje pozemky dráž,  než prodává 
Ing. Holiš - co se cen nákupu pozemků týče - ceny jsou stanoveny na základě znaleckých 
posudků, s tím nemůžeme nic dělat. 
Ing. Slobodová - pracovníci VPP park uklízejí, ale je to také o samotných lidech, kteří tam 
dělají stále nepořádek. 
Bc. Blinková - táže se, pod koho v organizační struktuře úřadu bude spadat nový městský 
architekt a jak to vypadá s projektem rekonstrukce hřiště u ZŠ Videčská? 
Ing. Holiš - městský architekt je zaměstnán na dohodu, bude poradním orgánem RM a 
organizačně spadá pod tajemníka úřadu. Hřiště u ZŠ Videčská - zde si mělo vedení školy 
určit, k jakým účelům by hřiště mělo být upraveno. Bohužel ale máme už problém získat 
dotaci na rekonstrukci hřiště u ZŠ Pod Skalkou.  
Mgr. Kosová - co se lokality a sochy na 1.máji týká,  pracuje se na  projektu, přípravy však 
trvají dlouho. Celou plochu chceme oživit. Dále doplňuje činnost městského architekta, který 
bude úzce spolupracovat s odborem rozvoje, bude navrhovat různá i drobná opatření a 
samozřejmě vyjadřovat se k větším projektům. Upozorňuje také na akci „Ukliďme Česko - 
v rámci Dne Země“ a zve zastupitele k zapojení se do úklidu města. 
p. Jelínek - upozorňuje na změnu zákona o hazardu, táže se, jaký dopad bude mít pro 
město tato změna? 
Ing. Martinák - jde o posun v daních o 2,45% ve prospěch města. 
p. Vychodil - táže se jak to vypadá s možností vybudování veřejného WC na parkovišti u 
mlýnské doliny a zda nelze využít stávajících staveb na rekonstrukci WC? Upozorňuje na 
nutnost vybudování veřejného WC v tak frekventované lokalitě. 
Ing. Holiš - umístění mobilního WC na vrcholu Karlova Kopce u rozhledny nebylo povoleno  
úřadem památkové péče. Výstavba WC u mlýnské doliny je v řešení. Na ministerstvu kultury 
je podána žádost, čekáme na vyjádření. Jedná se prozatím o majetkoprávních záležitostech. 
 Ing. Marcin - stávajících budov bohužel využít nelze, tuto možnost jsme prověřovali. Na 
dalším zasedání podá informaci o vývoji projektu. 
Ing. Holiš - vyzývá zastupitele k podání nominací zástupců do výrobního výboru do 22. 4. 
2016  a zároveň dozorčí rady TV Beskyd do konce dubna. 
 
 
13.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:05.hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     19. 4. 2016 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
  Ing. Jaroslav Kučera                     ………………………………………. ………………. 
   
 
 Ing. Vít Matějka                   ………………………………………. ………………     
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