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Z Á P I S 
z XI.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 23. února 2016  

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

 
P R O G R A M 

1. Zahájení 
2.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
5.1       Zpráva o činnosti rady města 
 
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR 
                                                                                                                               - Mgr. Olga Vrublová 
6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1  Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 2 
6.2  Projednání a schválení 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 (sjezdu na pozemek) v a 

na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm  
7.2  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na 

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

pod Radhoštěm 
7.4  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke 

stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň “ se soukromým investorem - manželi 
K. 

7.5  Projednání a schválení nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků 
(lokalita ul. Na Pařeničkách) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 

7.6  Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města se 
společností Psí útulek Rožnovsko s .r.o. pro stavbu útulku pro opuštěná zvířata v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm 

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

8.1 Revokace usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015 a projednání a schválení smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm - veřejné osvětlení na 
Láni 

 
                                                                                                -  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
 
9. OSTATNÍ PODÁNÍ   

9.1      Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně. 
9.2      Pověření k výkonu funkce oddávajících 
                                                
                                                                               -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
9.3      Zpráva o činnosti Městské policie 
                                                                                                      -  Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař 
9.4 Zpráva o průběhu kontroly příspěvkové organizace  MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Rožnově pod 

Radhoštěm  
9.5 Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru  pro rok 2016 
                                                                                        -   Libor Zavadil, předseda kontrolního výboru 
 
 
10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
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1. ZAHÁJENÍ   

XI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města v 14:10 hodin. 
Přítomno:   20  zastupitelů, Bc. Blinková se dostavila se zpožděním. 
Omluveni:    
 
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. 
 
 
2.   STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
MVDr. Janu Malcovou    -  souhlasí 
p. Jaromíra Koryčanského    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 
Pro:            19                      Proti:                     0 Zdržel se:          1 Nehlasoval:        1 
       
     Návrh byl přijat. 
 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
Mgr. Martina Drápala, jako předsedu  – souhlasí 
Ing. Martina Houšku     – souhlasí 
Ing. Lenku Střálkovou     – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 
Pro:           19                      Proti:                     0 Zdržel se:           1 Nehlasoval:           1 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
Mgr. Kosová  -  žádá o zařazení dodatečného bodu č. 10.1. „Informace k průzkumu a těžbě 
břidlicových plynů a podpora návrhu Kolalice STOP HF“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o zařazení dodatečného bodu: 
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení dodatečného bodu č. 10.1. do programu 
zasedání. 
 
 Hlasování o usnesení o zařazení bodu č. 10.1.: 
Pro:           19                    Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           1 
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   Usnesení přijato. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 1/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje program dle pozvánky a změn navržených. 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/XI: 
Pro:           20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
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 prosincového zasedání zastupitelstva města sešla na pěti 
jednáních, která se uskutečnila ve dnech: 18. 12. 2015, 15. 1. 2016, 26. 1. 2016, 29. 1. 2016 
a 12. 2. 2016. 
Celkem projednala 74 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: 
p. Vychodil  - viz. usnesení RM č. 478/32 týkající se doporučení RM k realizaci investičního 
záměru Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm, na rekonstrukci   a modernizaci 
sportovní haly ve vlastnictví TJ. Předpokládá, že se jedná o budovu Sokolovny? O jaký 
rozsah investic se zde jedná? 
Ing. Kučera - potvrzuje, že jde o rekonstrukci Sokolovny, TJ se snaží o získání dotace na 
tuto investiční akci již několik let, letos byla žádost upravena tak, aby možnost získání dotace 
byla pravděpodobnější. Zašle p. Vychodilovi podrobnosti žádosti. PODNĚT! 
RNDr. Mikušek - viz. usnesení č. 452/30, kdy RM souhlasí s umístěním znaku města 
Rožnov pod Radhoštěm na sportovním drese žadatele, Ing. Radima Holiše, Zde by bylo 
vhodné specifikovat, k jakým účelům bude dres používán. Jde mu jen o přesnější formulaci 
daného usnesení.  
Ing. Janíková - doplňuje, že podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová informovala, že město obdrželo písemné vyhotovení rozsudku o určení 
vlastnického práva, proti kterému podala společnost IPR odvolání. Jedná se o hlavní spor 
týkající se 27 nemovitostí,  u kterých je na katastru nemovitostí dána plomba.  Dne 17.12. 
proběhlo ústní jednání ohledně sporu o povolení vkladu vlastnického práva. Krajský soud 
naší žádost zamítl. Rozsudek je vložen na webových stránkách města. Právní zástupce 
města podal proti tomuto odvolání.  

http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011,n�
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Ing. Holiš - táže se, zda ze strany společnosti IPR byla nějaká reakce na naší snahu o 
domluvu ve věci platby nájemného? 
Mgr. Vrublová - ze strany IPR nejsou žádné reakce. 
 
 
14:25 - příchod Bc. Blinkové 
 
6.1  Rozpočtové opatření č. 2/2016 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle požadavků jednotlivých odborů předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2 
Nejvýznamnější položky: 
Na straně výdajů jde o přesun položek odboru školství ve prospěch T-Klubu na financování akcí - 
Soutěž nejlepší fotografie, Sportovec roku, Kvetoucí město, Den seniorů. Dále pak zařazení některých 
nových investičních akcí menšího finančního významu a účetní přesun položky dosud určené na 
dotace do sociální oblasti ve prospěch transferu do Mikroregionu Rožnovsko. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Rozpočtové opatření č. 2/2016 
 
 
Diskuse: 
Ing. Matějka  - FV na svém zasedání rozpočtová opatření projednal. Původně zde byly 
zahrnuty i finanční prostředky na výstavbu kulturního centra a rekonstrukci knihovny. 
Vzhledem k tomu, že tyto projekty nejsou známy, jako strategické priority města a vzhledem 
k časovému horizontu případné realizace těchto záměrů FV přijal usnesení ve znění, kdy  
doporučuje  zastupitelstvu schválení rozpočtových opatření č. 2/2016 vyjma těchto dvou 
výše uvedených položek. Toto usnesení bylo schváleno všemi členy FV. Z materiálu, který 
zastupitelé obdrželi, již zmiňované položky byly vyjmuty.  
Ing. Jan Kučera - informuje, že v rámci rozpočtových opatření jde pouze o technický přesun 
financí. Týká se také přesunu  položky doposud určené na dotace v sociální oblasti ve 
prospěch transferu do Mikroregionu Rožnovsko. Co se oblasti sociální týče, ZLK hodnotí náš 
model financování sociální oblasti v rámci mikroregionu jako nejlepší v kraji.  
p. Vychodil - táže se na položky týkající se dobudování chodníků na ul. Ostravská a 
Kramolišov - kdy se počítá s realizací? 
Ing. Marcin - nyní dokončujeme projektovou přípravu, realizace by mohla být během letních 
měsíců. Vzhledem k tomu, že akce nejsou propojeny,  může realizace probíhat souběžně. 
p. Koryčanský - táže se na položku studie - rekonstrukce ul. Svazarmovská - o co 
konkrétně jde? 
Ing. Marcin - jde o dopracování studie, která byla již zpracována v loňském roce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/XI: 
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 v rozsahu 1.170 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/XI: 
Pro:          21                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
6.2.  Projednání a schválení příspěvku na dopravní obslužnost 
Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
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V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě 
ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je 
požadován samostatný příspěvek ve výši 460.000 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Po ukončení 
kalendářního roku dojde k vypořádání. Dle předložené smlouvy Zlínský kraj nebude požadovat 
doplatek případné vyšší ztráty. Financování této linky v jednotlivých letech bylo následující: 
 
Do roku 2013 v paušálu 
Rok 2014 138 000 Kč 
Rok 2015 (70 %) 322 000 Kč 
Rok 2016 (100 %) 460 000 Kč 
 
Odhadované 
náklady 

Počet spojů 
pracovní týden 

Počet 
spojů 

víkendy 

Celkem 
týdně 

Odhad 
spojů 
měsíc 

Odhad 
spojů 
rok 

Průměr 
náklad 
na spoj 

460 000 Kč 15 4 19 76 912 504 Kč 
 
RM se na svém zasedání dne 16. 7. 2014 zabývala alternativou zřízení vlastní MHD, nicméně tato 
varianta byla vyhodnocena jako vysoce neekonomická. Za účelem snížení nákladů lze uvažovat o 
snížení četnosti spojů, což je politické rozhodnutí.  
 
Mimo tuto linku přispíváme do systému Kč 100 Kč na osobu a rok, což činí částku cca 1.7 mil Kč.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1- Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (68/2016/OF) 
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - během letošního roku bychom rádi dořešili otázku, co s touto linkou dál. 
Přepravu užívá denně cca 50 osob. Zjišťovali jsme možnosti suplování linky jiným způsobem  
dopravy, ale  náklady na provoz byly vždy o dost vyšší. Ze senior klubu vzešel podnět na 
zřízení senior taxi v našem městě. Budeme se tímto návrhem zabývat. Do problematiky 
budou zapojeny i komise. 
Bc. Blinková - upozorňuje, že linku využívají především starší občané a děti při přepravě do 
školy a zpět. Domnívá se, že zavedení služby senior taxi není řešením. Linku užívají také 
klienti Domova Kamarád. 
Mgr. Drápal - doplňuje, že pokud budeme záležitost řešit, tak nesmíme opomenout 
návaznost na jízdní řády vlaků a autobusů. 
Ing. Kučera Jaroslav - jde o jedinou linku na území města, ostatní jsou v rámci 
meziměstské dopravy. ZLK takto vytvořil jednotný postup při financování MHD v rámci měst 
a obcí. 
Ing. Matějka - dodává, že rozvoj MHD ve městě by mohl mít příznivý dopad na snížení 
automobilové dopravy. 
Ing. Holiš - bude vytvořena pracovní skupina, která se bude záležitostí MHD a dopravy ve 
městě zabývat. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským 
krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem 
finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem 
finančního příspěvku ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/XI: 
Pro:         20                     Proti:                    1 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
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7.1.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
(sjezdu na pozemek) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. 

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 sjezdu, 
kterými město stavebníkům umožní umístění sjezdu na městských pozemcích. O umístění sjezdu a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu požádali tito stavebníci: 
1) pan T.Š. bytem Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník má v úmyslu provést připojení nového sjezdu o ploše cca 14, 5 m²  z pozemku p. č. 3625/3 
ve vlastnictví města Rožnov p. R. na pozemky žadatele p. č.  3272/4, p. č. 3267/1, p. č. 6290, p. č. st. 
583/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Ostravská). Služebnost bude zřízena úplatně, jednorázová 
úhrada činí 1.000 Kč  bez DPH. 
2) manželé K. bytem Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník má v úmyslu provést připojení nového sjezdu o ploše cca 8,45 m² z pozemku p. č. 830/2 ve 
vlastnictví města Rožnov p. R. na pozemek žadatele p. č.830/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
(ul.Láň). Služebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 1.000 Kč bez DPH. 
Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu č. 79/2016/OSM, která je uvedena v 
příloze č. 2. důvodové zprávy. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 81/2016/OSM 
P2 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 79/2016/OSM 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 4/XI: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako 
budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu:   
1) pan T.Š. bytem  Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 
3625/3 na pozemky stavebníka p. č. 3272/4, p. č. 3267/1, p. č. 6290, p. č. st. 583/2 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm), smlouva č. 81/2016/OSM, 
2) manželé K. bytem  Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 
830/2 na pozemek stavebníka p. č. 830/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), 
smlouva č. 79/2016/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/XI: 
Pro:        21                      Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
7.2.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

(inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. 

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. Paní Z. B. bytem  Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemku p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov 
p.R. (ul. Pionýrská), která mu umožní umístění vodovodní a kanalizační přípojky v  rámci stavby 
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‚‚Stavební úpravy a změna užívání dokončené stavby“. Vedení povede ve výše uvedeném městském 
pozemku v délce cca 1,20 m (komunikace). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za 
předpokládanou cenu 1.000 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 343/2015/OSM/2, která je uvedena v příloze č. 1. 

2. Pan J.K. bytem  Valašské Meziříčí 
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. 826/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
ve vlastnictví města Rožnov p.R. (ul. Láň), která mu umožní umístění vodovodní přípojky v rámci 
stavby ‚‚Vodovodní přípojka Ing. Jan Kunčický“. Vedení povede ve výše uvedených městských 
pozemcích v délce cca 10,3 m (ostatní plocha, komunikace). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena 
úplatně za předpokládanou cenu 3.900 Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 343/2015/OSM/3, která je uvedena v příloze č. 2. 

3.  ČEZ Distribuce, a.s, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemku p. č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov 
p.R. (ul.  Láň), která mu umožní umístění zemního kabelového vedení v rámci stavby  ,,Rožnov p. R., 
p. č. 830/1 a 24, NNK“. 
Zemní kabelové vedení povede v uvedeném městském pozemku v délce cca 64 m (komunikace). 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou úhradu 32.000 Kč bez DPH. 
Přesná úhrada bude určena na základě údajů o rozsahu služebnosti podle geometrického plánu. Viz 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 344/2015/OSM/3, která je 
uvedena v příloze 3. 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 343/2015/OSM/2 
P2 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 343/2015/OSM/3 
P3 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 344/2015/OSM/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský  - táže se, zda je tam více zájemců o vybudování inženýrských sítí? 
Ing. Kubiš - budeme schvalovat v dalším bodě plánovací smlouvu na vybudování a převod 
technické infrastruktury ke stavbě Vodovod na KU R.p.R. Láň se soukromým investorem 
panem K.  V  lokalitě bylo žádostí více, snažili jsme se,  aby byl vybudován  jeden vodovodní 
řád, a pro tento postup se rozhodl pan K.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 3 důvodové zprávy s těmito 
stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:   
1) paní Z.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm (umístění vodovodní a kanalizační přípojky 
v městském pozemku p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pionýrská ), 
smlouva  č. 343/2015/OSM/2, 
 2) pan J. K. bytem Valašské Meziříčí (uložení vodovodní přípojky 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. 343/2015/OSM/3, 
3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  IČO 
24729035 (umístění zemního kabelového vedení do městského pozemku p. č. 830/2 v 
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 344/2015/OSM/3. Schválené 
smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/XI: 
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Pro:         21                    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. 
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. 5750-97/2014, GP č. 5751-99/2014, GP č. 5752-180/2014, GP č. 5753-181/2014, 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. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687.  

Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 
1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/106 a p.č. 1009/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové 
délce 179,65m  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 1002/103, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10 a p.č.3728/12 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v celkové délce 13,01m dle geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 
39/2016/OSM), 

2. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687.  
Světelné signalizační zařízení je umístěno v pozemcích p.č. 1002/103, p.č. 1002/106 a p.č. 
1002/117, p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č. 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové 
délce 8m  dle geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického plánu č. 5751-99/2014  a 
geometrického plánu č. 5753-181/2014. (smlouva č. 49/2016/OSM), 

3. PAMA, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:18054927.  
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. 
995/3, p.č. 995/5 a p.č. 998/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 22,81m  dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014. Kabelové vedení koordinačního kabelu světelného 
signalizačního zařízení je umístěno v pozemcích p.č. 995/3, p.č. 995/5 a p.č. 998/2 v  k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm v celkové délce 66,8m dle geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 
42/2016/OSM), 

4. MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 25354183.  
Světelné signalizační zařízení je umístěno v pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v 
celkové délce 4,39m  dle geometrického plánu č. 5750-97/2014. (smlouva č. 52/2016/OSM), 

5. Pan P.J. bytem Bratislava, paní V.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm a  paní A.Š. bytem  Zubří.  
Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemku p.č. 
1455/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 23,46m  dle geometrického plánu č. 5736-
162/2014. Kabelové vedení koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení je umístěno 
v pozemku p.č. 1455/2 v  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 23,84m dle geometrického 
plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 43/2016/OSM), 

6. Pan P.J. bytem Bratislava, paní J.R. bytem Obergösgen/SO, Švýcarsko, paní V.S. bytem Rožnov 
pod Radhoštěm  a paní A.Š, bytem Zubří. 
 Podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení jsou umístěny v pozemcích p.č. st. 
706  a p.č. 6145 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 21,29 m  dle geometrického plánu 
č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5694-95/2014. Kabelové vedení koordinačního kabelu 
světelného signalizačního zařízení je umístěno v pozemcích p.č. st. 706 a p.č. 6145 v  k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 21,41m dle geometrického plánu č. 5708-103/2014 
(smlouva č. 44/2016/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 39/2016/OSM 
P2 -  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 49/2016/OSM 
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P3 -  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 42/2016/OSM 
P4 -  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 52/2016/OSM 
P5 - smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 43/2016/OSM 
P6 -  smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 44/2016/OSM 
P7 -  geometrický plán č. 5694-95/2014 
P8 -  geometrický plán č. 5708-103/2014 
P9 -  geometrický plán č. 5736-162/2014 
P10 -  geometrický plán č. 5750-97/2014 
P11 -  geometrický plán č. 5751-99/2014 
P12 -  geometrický plán č. 5752-180/2014 
P13 -  geometrický plán č. 5753-181/2014 
P14 -  geometrický plán č. 5754-182/2014 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 6/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti 
inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 6 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) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687 
v pozemcích  p.č. 1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10 a p.č 
3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a 
veřejného osvětlení o celkové délce 179,65m a kabelového vedení – koordinačního 
kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 13,01m dle geometrického 
plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu 
č. 5708-103/2014 (smlouva č. 39/2016/OSM), 
2) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687 
v pozemcích p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č 
3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení o celkové 
délce 8 m dle geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického plánu č. 5751-
99/2014 a geometrického plánu č. 5753-181/2014 (smlouva č. 49/2016/OSM), 
3) PAMA, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:18054927 
v pozemku p.č. 995/3, p.č. 995/5 a p.č. 998/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro 
podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 22,81m 
a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o 
celkové délce 66,8 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu 
č. 5708-103/2014 (smlouva č. 42/2016/OSM), 
4) MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 25354183 
v pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení 
v celkové délce 4,39 m dle geometrického plánu č. 5750-97/2014 (smlouva č. 
52/2016/OSM), 
5) pan P.J. bytem Bratislava, paní V.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm  a paní A.Š. 
bytem Zubří v pozemku p.č. 1455/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní 
přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 23,46m a 
kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o 
celkové délce 23,84 m dle geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického 
plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 43/2016/OSM), 
6) pan P.J. bytem  Bratislava,  paní J. R. bytem Obergösgen/SO, Švýcarsko, paní V. S. 
bytem Rožnov pod Radhoštěm  a paní A.Š. bytem  Zubří v pozemcích p.č. St. 706 a 
p.č. 6145 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a 
veřejného osvětlení o celkové délce 21,29 m a kabelového vedení – koordinačního 
kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 21,41 m dle geometrického 
plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu 
č. 5708-103/2014 (smlouva č. 44/2016/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto 
usnesení.  
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/XI: 
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Pro:         21                     Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.4.  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 

technické infrastruktury ke stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, Ul. Láň “ se soukromým investorem – manželi K. 

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. 
 
Z důvodu rozšíření vodovodního řadu v lokalitě „U Hřbitova“ pro možnost výstavby dalších rodinných 
domů si dne 20. 11. 2015 podali manželé K. žádost o uzavření plánovací smlouvy na stavbu 
„Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň – Ing. M.K.“. 
Předkládaná plánovací smlouva řeší prodloužení vodovodního řadu do lokality U Hřbitova. 
Vybudování tohoto řadu umožní budoucí napojení pozemků pro výstavbu rodinných domů (dále též 
„RD“), umístěných na pozemcích p. č. 830/1 (1 rodinný dům), p. č. 830/24 (1 rodinný dům), p. č. 
830/22 (1 rodinný dům), p. č. 830/19 (1 rodinný dům). 
Stavba nové technické infrastruktury, rozšíření vodovodního řadu bude realizována dle projektové 
dokumentace „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň – Ing. M.K.“ z 7/2015 – Změna stavby 
č.1 ke dni 27. 1. 2016. 
V rámci výstavby technické infrastruktury bude vybudován nový vodovodní řad v délce cca 175,4m. 
Nový vodovodní řad bude po vybudování a zkolaudování vykoupen a převeden do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního 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 
378.127 Kč s DPH.  
Podle současně platných „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ obdrží 
stavebníci 50% skutečně vynaložených nákladů nebo ceny dle znaleckého posudku na vybudované a 
převáděné stavby veřejné infrastruktury, což pro předpokládanou rozpočtovanou cenu činí cca 
189.064  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. 
Rada města na svém zasedání dne 12. 2. 2016 přijala usnesení, v němž doporučuje zastupitelstvu 
města schválit plánovací smlouvu na výstavbu a převod technické infrastruktury – nového 
vodovodního řadu v lokalitě „U Hřbitova“ 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. 56/2016/OSM 
P2 -     vyjádření VaK Vsetín, a.s. z 19. 10. 2015 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  -  navrhuje, že by bylo občas vhodné změnit soudního znalce, nebo 
nechat provést dva soudní posudky v rámci kontrolního mechanismu. PODNĚT! 
 
 
Hlasování o usnesení č. 7/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 56/2016/OSM na 
výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných 
domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita U Hřbitova, mezi městem Rožnov pod 
Radhoštěm a žadateli manželi K.  oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm ve 
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znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/XI: 
Pro:            21                  Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
7.5.  Projednání a schválení nabytí staveb veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita ul. Na Pařeničkách) do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 

 
 
 
 
 
Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Stavebníci a vlastníci pozemků  
1. paní H.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm 
2. Manželé M. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm 
3. pan P.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm 
4. Manželé Š. oba bytem  Rožnov pod Radhoštěm 
vybudovali v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů budovaných individuálně stavby 
veřejné dopravní a technické infrastruktury na a v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle 
situačního snímku. 
Podkladem pro vybudování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury byly následující vydané 
dokumenty: 
- územní rozhodnutí sp. zn.: MěÚ/Výst/30263/2010/Hol, které nabylo právní moci dne 30. 4. 2011, 
- územního rozhodnutí sp. zn.: MěÚ/Výst/31721/2013/Hol, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2014, 
- dodatečné stavební povolení sp.zn.: MěÚ/OŽP/32780/2012/VH/Šu-231/2 ze dne 23. 10. 2012, které 
nabylo právní moci dne 20. 11. 2012, 
- stavební povolení MěÚ/Vyst/10367/2014/Pa ze dne 16. 4. 2014, které nabylo právní moci dne 2. 5. 
2014. 
Výše uvedení stavebníci jsou dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Inženýrské sítě a 
komunikace pro rodinné domy Pod Chlácholovem“ sp.zn.:  MěÚ/OŽP/19410/2013/VH/Šu-231/2 ze 
dne 4. 7. 2013 a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby účelová komunikace „Na Pařeničkách“ 
sp.zn.: MěÚ/Vyst/45191/2014//Pa ze dne 4. 2. 2015 výlučnými spoluvlastníky staveb veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. 

1) veřejné účelové komunikace dvoupruhové obousměrné v délce  135m (plocha 741m2) na 
pozemcích p.č. 2277/33, 2277/34, 2277/35, 2277/38 a 2774/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

2) dešťové kanalizace v délce 278,7 m, DN 300 a DN 400 včetně kontrolních šachet na 
pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 
2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č.2277/35 a p.č. 2277/38 
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

3) splaškové kanalizace v délce 278,7m, DN 250 včetně kontrolních šachet na pozemcích p.č. 
2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 
2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č.2277/35 a p.č. 2277/38 vše v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Předpokládané celkové rozpočtované náklady na vybudování jednotlivých staveb byly celkem 
5.721.952 Kč včetně DPH. Předmětem výkupu jsou na základě „Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva 
k pozemkům“ č. 86/2012/OSM/SOB ze dne 22.6.2012 a žádosti o uzavření smlouvy o koupi staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům 
z 16. 4. 2015 výše uvedené stavby: veřejná účelová komunikace, splašková kanalizace a dešťová 
kanalizace, které vybudovali výše uvedení stavebníci na své náklady.  

Dle předložených dokladů činily celkové fakturované náklady za výše uvedené stavby 3.402.835 Kč 
vč. DPH. 
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Znaleckým posudkem soudního znalce Václava Adamce, č. 54-3476/15 z 25. 7. 2015 byla stanovena 
celková cena v místě a čase obvyklá pro vykupované stavby ve výši 3.487.000 Kč vč. DPH.  
Podle platných „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“, schválených 
Zastupitelstvem města Rožnova p.R. dne 17. 2. 2015 usnesením č. 9/III ( dále jen „Pravidla“ ) přísluší  
stavebníkům vyplacení 60% z výsledné nejnižší ceny (fakturované, určené znalcem) při stavbě 
sdruženými individuálními stavebníky, v tomto případě celkem 2.041.700 Kč vč. DPH z fakturovaných 
nákladů. Částka je splatná v pěti stejných ročních splátkách, počínaje rokem 2016, do 30. 6. každého 
roku.      
 
- výpočet kupní ceny 
 
 Splašková 

kanalizace 
Dešťová 
kanalizace 

Účelová 
komunikace 

CELKEM s DPH 

Fakturovaná 
částka (s DPH) 863.379,61 Kč 1.150.232,40 Kč 1.389.223 Kč 3.402.835,01 Kč 

Znalecký posudek 
(cena v místě a čase 
obvyklá s DPH) 

947.580 Kč 1.131.420 Kč 1.407.900 Kč 3.486.900 Kč 

     
 
60% z 3.402.835,01 Kč s DPH ……………. 2.041.700 Kč s DPH 
Roční splátka po dobu 5 let, t.j od 2016-2020  ………………..  408.340 Kč s DPH 
Rada města na svém zasedání dne 23. 10. 2015 projednala žádost stavebníků a přijala usnesení, 
v němž doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům, včetně uzavření příslušné smlouvy. Odbor správy 
majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh usnesení, jak je uvedeno výše. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  smlouva o koupi staveb a bezúplatném převodu pozemků č. 69/2016/OSM 
P2 -  smlouva o budoucí smlouvě č. 86/2012/OSM/SOB 
P3 -  znalecký posudek znalecký posudek č.54-3476/15  z 25. 7. 2015 
P4 - komunikace-Cena+Zápis o odevzdání díla z 1. 12. 2014  
P5 -  dešťová+splašková kanalizace-Cena+Zápis o odevzdání díla z 29. 5. 2013  
P6 -  Faktura Rozsypal 2.úsek  
P7 - Situační snímek pro Fakturu-Rozsypal 2.úsek 
 
Diskuse: 
p. Vychodil  - táže se, zda byly ze strany města prováděny nějaké kontrolní mechanismy a 
dozor nad stavbou a zda je možné mu poskytnout protokol z těchto dohlídek, pokud nějaký 
existuje?  PODNĚT! 
Ing. Kubiš - stavba byla zkolaudována, kontrolní činností se zabýval on a pan Janíček, 
sdělení pošle písemně.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 8/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi staveb veřejné dopravní a technické 

infrastruktury:   
- splaškové kanalizace v délce 278,7m, 
- dešťové kanalizace v délce 278,7m a 
- veřejné účelové komunikace v délce 135m a o ploše 741m2,  
za dohodnutou cenu 2.041.700 Kč včetně DPH a bezúplatný převod pozemků p.č. 
2277/33, p.č. 2277/34, p.č. 2277/35 a p.č. 2277/38, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od stavebníků:  
1) paní H.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm,  
2) manželé M. oba bytem  Rožnov pod Radhoštěm,   
3) pan P.P. bytem  Rožnov pod Radhoštěm a 
 4) manželé Š. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o koupi staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického 
práva k pozemkům, č. smlouvy 69/2016/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a 
uvedenými stavebníky ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení.   
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 Hlasování o usnesení č. 8/XI: 
Pro:           21                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
7.6.  Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve 

vlastnictví města se společností Psí útulek Rožnovsko s .r.o. pro stavbu 
útulku pro opuštěná zvířata v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město je majitelem stávajícího psího útulku, který již nesplňuje podmínky pro provozování. Poslední 
výjimka pro provoz ve stávajícím režimu je do konce roku 2016. Nové řešení je naprojektováno na 6,2 
milionu Kč včetně DPH a 5,2 milionu Kč bez DPH. Přímá cesta, jak dosáhnout na dotační titul, který 
by pomohl zafinancovat tuto investici, se v tomto programovacím období nenašla. Jako vhodný 
se ale jeví dotační titul z Integrovaného regionálního operačního programu na oblast sociálního 
podnikání, ve kterém je možno získat až 4,2 milionu Kč. V rámci tohoto operačního programu však 
nejsou oprávněnými žadateli ani obce a ani svazek obcí. Jedinou možností je obchodní společnost 
založená svazkem obcí – tedy mikroregionem Rožnovsko. Z tohoto důvodu přijala valná hromada 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko na svém jednání dne 26. 1. 2016 usnesení o založení společnosti 
Psí útulek Rožnovsko s.r.o., jejímž jediným společníkem je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, a 
která se bude ucházet o výše uvedený dotační titul. Notářský zápis o založení této společnosti byl 
vyhotoven a podepsán dne 2. 2. 2016 (NZ 34/2016, viz příloha č. 4). Návrh na zápis založené 
společnosti do obchodního rejstříku byl podán dne 15. 2. 2016. Provedení zápisu do obchodního 
rejstříku (vznik společnosti) se předpokládá do konce tohoto týdne, tj. do 19. 2. 2016.  Z tohoto 
důvodu není prozatím v návrhu usnesení a v předkládané smlouvě o zřízení práva stavby uvedeno 
IČO, které bude doplněno nejpozději v den jednání zastupitelstva.  
 
Město má zájem na tom, aby na jeho území vznikl útulek pro opuštěná zvířata. V souvislosti s jeho 
vybudováním předkládáme zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení práva stavby, která 
nově založené společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. (dále také jen „stavebník“) umožní na pozemku 
ve vlastnictví města vybudovat a provozovat na svůj náklad a nebezpečí útulek pro opuštěná zvířata.   
Pro stavbu nového psího útulku byl na základě rozdělovacího geometrického plánu č. 5847-184/2015 
vyčleněn pozemek p.č. 782/30 o výměře 1247 m2, který byl odměřen z pozemku p.č. 782/3, v kú. 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Znaleckým posudkem č. 5423/2016 z 3. 2. 2016, který vypracoval Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., 
IČ: 25599186, Přemyslovka 3,  796 02 Prostějov, byla určena cena v místě a čase obvyklá za právo 
stavby ve výši 74.820  Kč.  
Podle platných právních předpisů jsou obce povinny postarat se o nalezenou nebo ztracenou věc, 
tudíž i o zvířata. Ze zákona na ochranu zvířat proti týrání pak vyplývá povinnost chránit zvířata před 
týráním, poškozováním a usmrcením bez důvodu. V případě týraných zvířat zajišťují obce na základě 
podnětu orgánů veterinárního dozoru buď náhradní umístění týraného zvířete, popřípadě jeho trvalé 
odebrání a náhradní péči o něj, nejčastěji v útulku. Odchyt opuštěných zvířat provádí Městská policie 
a umístění takových zvířat do útulku v k. ú. Rožnova pod Radhoštěm je pro město Rožnov pod 
Radhoštěm samozřejmě nejefektivnější, co do organizace práce. Také okolní obce projevily zájem na 
útulku participovat, tak aby i ony měly zajištěnu možnost umístit odchycená zvířata do útulku přímo 
v mikroregionu. Na základě výše uvedených skutečnosti, že jde o zřízení práva stavby ve veřejném 
zájmu v rámci mikroregionu a ne pro obchodní-výdělečnou činnost, dále z důvodu povinnosti obcí 
postarat se o volně pobíhající a opuštěná zvířata a na základě smluvního ujednání ve schvalované 
smlouvě (odst. 9.1 smlouvy), že při jakémkoliv zániku práva stavby nedá město Rožnov p. R. 
stavebníkovi žádnou náhradu za zřízení stavby útulku pro opuštěná zvířata, která se okamžikem 
zániku práva stavby stává vlastnictvím města Rožnov pod Radhoštěm, byla stanovena cena za 
zřízení práva stavby na 1 Kč vč. DPH. Právo stavby se zřizuje na dobu 10 let. 
Předkládaná smlouva dále obsahuje: 
- ujednání o poskytnutí odborem výstavby a územního plánování potvrzené projektové dokumentace 
pro územní řízení a její použití v dalších řízeních 
- ujednání o převodu práv a povinností z vydaného územního rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015, sp. zn. 
MěÚ/Vyst/31121/2015/Šr, č.j. MěÚ-RpR/36028/2015, které nabylo právní moci dne 27. 10. 2015, na 
stavebníka pro možnost realizace stavby stavebníkem. 
 
V souladu s výše uvedenými informacemi předkládá odbor správy majetku Zastupitelstvu města návrh 
na schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku p. č. 782/30 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
se stavebníkem: Psí útulek Rožnovsko s.r.o.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  smlouva o zřízení práva stavby č. 80/2016/OSM 
P2 - geometrický plán č. 5847-184/2015 
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P3 - znalecký posudek č. 5423/2016 z 3. 2. 2016 
P4 -  NZ 34/2016 o založení společnosti Psí útulek Rožnovsko 
 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský  - táže se, jak se dotčené obce budou na konkrétním provozu podílet? 
Ing. Kučera - vše bylo řečeno v rámci prezentace, která na zasedání ZM proběhla minule. 
Panu Koryčanskému tuto prezentaci  pošle.  
Ing. Holiš - bude to formou plateb za umístění psa či kočky na den. 
Bc. Blinková - překvapil jí negativní přístup města Zubří, které se k projektu nepřipojilo. 
Žádá o bližší informace ohledně zřízení a funkce sociální firmy, kde by se mohli angažovat 
lidé s postižením či sociálně znevýhodnění. Ze strany veterinářů a odborníků má informace, 
že na tuto práci je nutná určitá odbornost. Žádá také o zaslání prezentace. PODNĚT! 
Ing. Kučera - v rámci nákladů je počítáno se službami odbornými i s prací veterináře. Co se 
týče zaměstnání výše uvedených osob, jednalo by se o práce pomocné, např. úklid, venčení 
psů apod. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 9/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva stavby pro vybudování a provoz útulku 
pro opuštěná zvířata na části pozemku p.č.  782/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, 
oddělené a nově označené geometrickým plánem  č. 5847-184/2015 jako pozemek p.č. 
782/30 o výměře 1 247 m2, ve prospěch společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o., se 
sídlem 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 04817087, dle důvodové 
zprávy a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby č. 80/2016/OSM mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem pozemku a společností Psí útulek Rožnovsko 
s.r.o. jako stavebníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/XI: 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            1 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
8.1. Revokace usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015 a projednání a schválení smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm – 
Veřejné osvětlení na Láni 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Dne 15. 12.2015 zastupitelstvo města schválilo zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu smlouvy č. 210/2015/ORM  pro 15mb vzdušného 
vedení a sloup veřejného osvětlení vybudovaných v k.ú. Rožnov pod Radoštěm v rámci stavby 
„Veřejné osvětlení na Láni – Rožnov pod Radhoštěm“. V původní schválené smlouvě bylo nesprávně 
uvedené číslo geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu se stal GP č. 
5886-73/2015, který byl součástí smlouvy č. 210/2015/ORM nezapsatelný do katastru nemovitostí. 
Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh usnesení tak, jak je uvedeno výše,  tj. aby 
zastupitelstvo města zrušilo (revokovalo) své usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015 a schválilo smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 073/2016/ORM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 073/2016/ORM 
P2  – Geometrický plán č. 5886-73/2015 ze dne 3. 8. 2015 
P3  – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě z 18. 4. 2014 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/XI: 



 1
 

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015, kterým schválilo 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 210/2015/ORM, se 
společností RG Kámen s.r.o. a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, č. smlouvy 073/2016/ORM, v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Na 
Láni“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností RG 
Kámen s.r.o., se sídlem Sokolská 408, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26790211 
jako povinným ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/XI: 
Pro:          21                    Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Pozn. vyhlášena 10 minutová přestávka. 
 
9.1. Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve 

Vsetíně. 
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.  
Poslední volby přísedících proběhly v roce 2014. Při těchto volbách však ze strany zastupitelů města 
Rožnov pod Radhoštěm kandidáti do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně navrženi nebyli. 
V současné době tak u Okresního soudu ve Vsetíně přísedící, kteří by byli zvoleni za město Rožnov 
pod Radhoštěm, nepůsobí.  
Předseda okresního soudu žádá alespoň o 5 přísedících.  
Postup voleb přísedících upravuje § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Skládá se ze tří kroků:  
 
1. Schválení kandidátů do funkce přísedících okresního soudu zastupitelstvem města dle § 64 odst. 3 

zákona o soudech a soudcích. Kandidáty navrhují členové zastupitelstva.   
 

2. Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soudu. 
 

3. Zvolení kandidátů do funkce přísedících zastupitelstvem města dle § 64 odst. 1 zákona o soudech 
a soudcích. 

 
Tyto informace Vám byly již sděleny písemně na jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2015. 
 
Předmětem tohoto podání je krok č. 1, a to navržení kandidátů do funkce přísedících okresního 
soudu zastupitelstvem města dle § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. 
 
Občané města Rožnova pod Radhoštěm, kteří  
 
a) projevili zájem kandidovat do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně,  
b) vyplnili a podepsali Prohlášení kandidáta do funkce přísedícího, jehož součástí je i čestné 

prohlášení požadované lustračním zákonem (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 důvodové 
zprávy, dále jen „prohlášení“) a  

c) poskytli své životopisy,  
jsou uvedeni v níže uvedené tabulce této důvodové zprávy. 
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Jedná se o tyto kandidáty:  
 

  příjmení  jméno  
datum 
nar. 

adresa trvalého 
pobytu  

přísedící u OS 
Vsetín v letech  

1.  Krause Josef 
  

2010-2014  

2.  Madarász Anita 
  

2010 - 2014  

3.  Valentová  Helena 
  

2010 - 2014  

4.  Čotková  Anna 
  

2006 - 2010       
2010 - 2014  

5.  Kantorková Mgr.  Jana 
  

 2010 - 2014  

6.  Šlachtová Mgr.  Zdeňka  
  

 ---  

7.  Demlová  Dana 
  

 ---  

8.  Kovář  Květoslav 
  

 ---  

9.  Mikeška  Jindřich  
  

 ---   

10.  Nohavicová  Hana 
 

  ---   

11.  Štěpánková Mgr.  Patricie  
  

 ---  
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 -  vzor prohlášení kandidáta do funkce přísedícího  
P2 - CV Krause Josef 
P3-  CV Madarasz Anita 
P4 -  CV Čotková Anna  
P5-  CV  Mgr. Šlachtová Zdeňka 
P6-  CV  Demlová Dana 
P7-  CV Kovář Květoslav  
P8-  CV  Mikeška Jindřich  
P9- CV  Nohavicová Hana 
P10- CV Mgr. Štěpánková Patricie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 11/XI: 



 1
 

Zastupitelstvo města navrhuje do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za 
město Rožnov pod Radhoštěm kandidáty uvedené v tabulce důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 
451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon) pro kandidáty uvedené v 
tabulce důvodové zprávy pod čísly 7 až 11. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/XI: 
Pro:             19                 Proti:                    0 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
9.2.  Pověření k výkonu funkce oddávajících při svatebních obřadech. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 18. 11. 2014 byli pověřeni výkonem funkce 
oddávajícího při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat 
státní znak členové rady města a někteří z řad zastupitelstva města. O tuto možnost nyní požádali 
další zastupitelé, a to MVDr. Jana Malcová a Ing. Jaroslav Kučera. 

Výkonem funkce oddávajícího byl pověřen také Ing. František Šulgan. Toto pověření však okamžikem 
zániku jeho mandátu zastupitele pozbylo platnosti.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/XI: 
Zastupitelstvo města pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech 
a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak zastupitele 
MVDr. Janu Malcovou a Ing. Jaroslava Kučeru. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/XI: 
Pro:             21                 Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
9.3.  Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2015 
Předkladatel: Bc. Pilař, Ing. Holiš 
Periodický souhrn činnosti za  uplynulý kalendářní rok, který je každoročně prezentován Zastupitelstvu 
města Rožnov pod Radhoštěm. Je zde dán prostor pro přenesení podnětů na Městskou policii 
prostřednictvím zastupitelů města. Ve zprávě je uveden přehled výslednosti za rok 2015 (počet 
přestupků, blokových pokut, počet oznámení ke správnímu řízení, spolupráce s PČR, počet hledaných 
osob, odchycených zvířat). Bc. Pilař informoval o personálním stavu policie, o technickém vybavení, 
obnově uniforem. Mezi neméně důležité složky činnosti MěPol patří také preventivní činnost, 
spolupráce se školskými zařízeními a funkce asistenta kriminality. Ve finančním náhledu byl uveden 
rozpočet na rok 2015 a následné čerpání. Na závěr byli zastupitelé informováni o vizích do budoucna, 
mezi které bude patřit postupná rekonstrukce budovy, místností a zařízení stejně jako postupná  
výměna zastaralého technického vybavení.  
 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Prezentace ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti za rok 2015, 

komentář, koncepce dalšího rozvoje Městské policie.   
 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - v této diskusi by rád otevřel otázku problematického parkování ve městě, kdy 
především na sídlištích je situace velmi špatná. 
Bc. Pilař - v rámci našeho ORP je registrováno 22.781 motorových vozidel. Ve městě máme 
134 ulic, kde tato vozidla parkují. To je opravdu problém. Nejhorší situace bývá na sídlištích 
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a  již dlouhodobě  na ul. Kulturní, kde zaparkovaná motorová vozidla brání příjezdu techniky 
IZS. Přitom kapacita parkoviště v této lokalitě nebývá využita na 100%. Strážníci 
samozřejmě lokalitu kontrolují a umísťují lístečky s výstrahou u vozidel, která špatně parkují. 
Naší snahou je, aby komunikace byly průjezdné především pro vozidla IZS, což se ovšem 
v některých lokalitách nedaří. Strážníkům mnohdy dávají podněty ke kontrole sami občané. 
p. Jelínek P. - má několik dotazů: 
1) umístění stacionárního radaru u Janoštíka a na Nábřeží 
2) kvituje, že strážníci používají jízdní kola při pohybu po městě, táže se, zda v tom budou 
pokračovat? 
3) parkování na Jižním městě, kde strážníci také dávají majitelům vozů lístky s výstrahou, ale 
kde situace není tak vyhrocená, jako např. na ul. Kulturní 
4) zda se ve městě vyskytují případy domácího násilí a jakým způsobem jsou řešeny 
Bc. Pilař - odpovědi  
atd. 4) případy domácího násilí řeší policie ČR společně s odborem sociálně právním. Jde o 
trestně právní záležitosti. MěPol předává pouze informace. Rád by v budoucnu využil 
přízemní prostory budovy MěPol k tomu, aby zde byl vybudován krizový byt, kde by 
v případě akutní nouze mohly být umístěny napadené osoby. 
adt. 3)  jak už bylo zmíněno parkování na sídlištích je problematické, snaží se postupovat 
tak, aby zajistili především bezpečnost lokalit. 
adt. 2) jízdní kola budou strážníci používat i nadále 
adt. 1) nákup nového radaru je aktuální záležitost. Úsekové měření je nevýhodou, protože 
řidiči si zvyknou, že v dané části radar je. Rádi by zakoupili radar, který lze přemísťovat na 
různá místa. 
RNDr. Lukáš - táže se: 
1) proč starosta neoslovuje p. Pilaře ředitel MěPol, ale strážník pověřený vedením policie? 
2) chválí MěPol za finanční úspory 
3) zda bude MěPol dávat reflexní náramky seniorům 
4) jak bude  radar zabezpečen proti odcizení 
Ing. Holiš - adt. 1) výše uvedené oslovení vychází ze zákona o obecní polici, kde je ředitel 
takto titulován. 
Bc. Pilař adt. 3 - v rámci prevence  MěPol věnuje pozornost jak dětem tak i seniorům. 
Z finančních prostředků získaných prostřednictvím dotačních titulů pořizují reflexní prvky, 
které pak rozdávají dětem ve školských zařízeních i seniorům. 
Adt. 4 - radar bude zabezpečen proti odcizení. 
Mgr. Kopecký - děkuje panu Pilařovi za prezentaci a především za práci, kterou věnují 
prevenci.  Novinkou je pracovník- preventista kriminality. Táže se, zda je v praxi znát činnost 
tohoto člověka? Táže se, zda je vytvořen nějaký přehled, kde by se údaje zde prezentované 
mohly porovnat s minulými léty? PODNĚT! 
Bc. Pilař - srovnávací graf připraven nemá, nápad v trestné činnosti oproti letům minulým 
klesl, naopak došlo k navýšení u případů týkajících se majetkoprávní činnosti - vykrádání 
vozidel.  Konkrétní čísla může zpracovat. Co se týče preventisty kriminality, úřad práce 
dotuje tuto funkci rok, nyní se čeká na směrnici z MPSV, která by měla podporovat tento 
program i nadále. 
p. Vychodil - funkci preventisty na území města vykonává pan Mirga, zná prostředí a má 
autoritu. Přimlouvá se  za podporu této činnosti. 
p. Koryčnanský - 1) co se nákupu radaru týče, některá města záležitost řeší tak, že si za 
určitou cenu radary pronajmou a ty pak profitují. Vidí to jako ekonomičtější řešení, než nákup 
nového radaru. 
2) co se týče parkování na ul. Nádražní, zde také MěPol umísťuje lístečky, ale jeden den 
ano, druhý ne. Občané se pak zlobí, že jeden pokutu dostane, druhý nikoli. 
3) upozorňuje na nedodržování zákazu vjezdu na Koryčanských Pasekách - žádá o kontrolu 
MěPol v této lokalitě 
Bc. Pilař - adt. 1 - cena za nákup nového radaru je 408 tis. včetně DPH. Funkčnost radaru 
by měla být cca 10. Let 
adt. 2 - parkování na ul. Nádražní  strážníci průběžně kontrolují, ale nelze být denně všude. 
Na to nemají personální kapacity. 
Bc. Blinková - táže se,  
1)zda se zvažuje výstavba dalšího parkoviště u finančního úřadu?  
2) Dále upozorňuje na srocování nepřizpůsobivých občanů v lokalitě u Kina a provozovny 
Garmet. 
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Ing. Holiš - adt. 1) v letošním roce by měla být realizována výstavba 65 parkovacích míst 
v dané lokalitě. 
Bc. Pilař - adt. 2) o skupině těchto občanů víme, bohužel tam mají vyhovující prostředí, ve 
večerce si nakoupí alkohol a venku mají prostor pro sezení.  Máme tam ale umístěnu 
kameru, takže tyto osoby jsou pod dohledem. Ze stran občanů prozatím nebyly v tomto 
případě žádné stížnosti.  
Ing. Holiš - nabádá, aby se občané na strážníky se svými stížnostmi a podněty obraceli. 
Důležitá je informovanost.  
Ing. Kučera Jan - děkuje za prezentaci. Podnětů je mnoho. Co se parkování ve městě týče, 
je to problém, počty vozidel narůstají, je nutno zvětšit prostory pro parkování. Poukazuje na 
systém v zahraničí, kdy je možno si parkovací místa zakoupit.  
Ing. Kučera Jaroslav - táže se pana  Žáka nakolik jsou využity parkovací boxy a stání, které 
spravují Komerční domy? Dále upozorňuje na nutnost prevence v oblasti dopravy, kdy počet 
dopravních nehod ve Zlínském kraji stále stoupá.  Na kraji je zřízena funkce preventisty 
BESIPU. Dodává, že v minulosti bylo zvykem , že informaci  o činnosti přednesl také ředitel 
policie ČR. Bylo by vhodné, aby vystoupil na příštím zasedání PONDĚT!  
Ing. Žák - v lokalitě Láz jsou k dispozici parkovací boxy i otevřená stání. O boxy z cenových 
důvodů není až takový zájem, proto je postupně předěláváme na otevřená stání. Jsou stále 
volná místa. Podrobnější informaci předloží příště! PODNĚT! 
Ing. Houška - poukazuje, že je nutné udělat na ul. Kulturní pořádek tak, aby vozidla 
neparkovala tam, kde nemají.  
Ing. Holiš - situace s parkováním na sídlištích je špatná dlouhodobě, my apelujeme na 
občany, aby neparkovali tam, kde nemají. 
p. Jelínek P. - upozorňuje na cyklisty, kteří se pohybují na vozovkách s nákupními taškami a 
bez reflexních prvků, mnohdy i bez osvětelní.  Především v lokalitě Dolních Pasek je to 
pravidelností a  obzvláště v zimních měsících je to nebezpečné. Navrhuje, aby MěPol 
provedla nějakou preventivně informativní akci právě v této lokalitě. Táže se na vliv 
preventisty na dům č.p. 1442 na ul. Moravská? 
Bc. Pilař - vliv preventisty v tomto domě je znatelný i z toho důvodu, že tam sám bydlí.  
Znatelně se snížil počet hlášení v tomto domě.  
p. Koryčanský - radikálně by se mělo řešit problematické parkování na sídlištích, kde se tak 
znemožňuje vjezd techniky IZS. Každý obyvatel rodinného domu platí daň za garáž. Nevidí 
důvod, proč by si na sídlištích nemohli občané platit za parkování. Tento systém je běžný 
v zahraničí. Dále poukazuje na vysoké ceny za které město staví parkovací stání. 
Ing. Rýznar - občan - počet motorových vozidel narůstá v desítkách, počet parkovacích míst 
v jednotkách. V tom je hlavní rozpor. Chybí zde koncepční řešení.  
Ing. Holiš - snažíme se tuto záležitost posouvat dál v rámci koncepce bydlení v návaznosti 
na lokální dopravu. Ukončuje rozpravu k tomuto bodu.  
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 13/XI: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm za rok 2015. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/XI: 
Pro:           21                   Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
9.4.  Zpráva o průběhu a ukončení kontroly příspěvkové organizace  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 
Předkladatel: Libor Zavadil 
V souladu se schváleným Plánem kontrolní činnosti pro rok 2015, Kontrolní výbor provedl a ukončil 
kontrolu příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM, dne 
6.10.2015, viz. „Protokol o provedené kontrole“.  
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-  Protokol o provedené kontrole  
 
 
Diskuse: 
p. Zavadil  -  poděkoval řediteli knihovny za vstřícnost a spolupráci. Upozornil ale na 
neutěšenou prostorovou situaci knihovny, jejíž hospodaření a práci jinak hodnotí velmi 
dobře.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 14/XI: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly a závěrečnou zprávu 
o kontrole příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD 
RADHOŠTĚM. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/XI: 
Pro:         21                     Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
9.5.  Schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2016 
Předkladatel: Libor Zavadil 
Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení následující plán 
kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016. 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2016  

- Prověřit vnitřní kontrolní systém městského úřadu 
- Provést kontrolu počtu studií zadaných městským úřadem v rámci předprojektové přípravy v 

letech 2010 – 2015, nákladů na jejich zpracování, počet realizovaných studií. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuse: 
Mgr. Drápal  -  táže se, jak bude probíhat kontrola na vnitřní kontrolní systém a zda se 
zaměří i na kontrolu protikorupčních  opatření? 
p. Zavadil - budou se zabývat tím, jakým způsobem je nastaven systém místní kontroly.  
Přesný plán prozatím určen není. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/XI: 
Zastupitelstvo města schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016 uvedený v důvodové 
zprávě. 
 
 Hlasování o usnesení č. 15/XI: 
Pro:          21                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
10.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 
 
10.1.  „Informace k průzkumu a těžbě břidlicových plynů a podpora návrhu 

Koalice STOP HF“ 
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Předkladatel: Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm bylo osloveno, aby podpořilo vydáním svého usnesení Pozměňovací 
návrh k novele zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, který se týká zákazu použití všech metod 
hydraulického štěpení hornin a zákazu podzemního zplyňování uhlí.   
Navazujeme tímto na jednání zastupitelstva v minulosti, kdy bylo paní starostce Blinkové vydáno 
pověření, aby na jednání sdružení obcí a měst na ochranu Beskydského regionu, které se konalo 19. 
6. 2012, hlasovala pro vstup tohoto sdružení do KOALICE STOP HF. Nyní jsme byli požádáni,......... 
Abychom přijali usnesení, které bylo zformulováno takto:: 
„Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace k průzkumu a těžbě 
břidlicových plynů a podporuje návrh Koalice STOP HF k uzákonění zákazu použití hydraulického 
štěpení hornin při průzkumu a těžbě zemního hořlavého plynu a ropy.“   
 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  -  materiál k tomuto bodu nebyl předložen písemně. Aby mohl 
hlasovat a přijat usnesení, potřebuje relevantní informace. Nepodporuje těžbu břidlicových 
plynů, ale nyní neumí posoudit objektivnost tohoto návrhu.  
Mgr. Kosová - žádost nám byla předána koncem minulého týdne. Neměli jsme časový 
prostor pro zpracování této informace. Senát ale bude zasedat již během příštího týdne, 
proto předkládáme tuto záležitost tak narychlo. 
RNDr. Mikušek - v minulosti byla vyvíjena silná aktivita měst a obcí, aby se zabránilo tomuto 
způsobu těžby břidlicových plynů. V tuto chvíli však zpochybňuje formulaci navrženého 
usnesení.  
Mgr. Kosová -  koalice STOP HF  měla za cíl  záchranu pitné vody v ČR proti metodám 
průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů, které ohrožují pitnou vodu. Cituje odst. 3 dopisu: 
kde je uvedeno znění Pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 44/1988 Sb.  horní zákon: 
„Při vyhledávání a průzkumu ložisek hořlavého zemního plynu a ropy se zakazuje použití 
všech metod hydraulického štěpení hornin a to jak ve vertikálních, ukloněných či 
horizontálních vrtech. Při těžbě ložisek zemního hořlavého plynu a ropy je zakázáno použití 
hydraulického  štěpení hornin v horizontálních a subhorizontálních vrtech. Rovněž se 
zakazuje podzemní zplyňování uhlí.  
Bc. Blinková  - táže se, kdy přesně dopis přišel na úřad, domnívá se, že zde byl časový 
prostor pro nachystání návrhu. Doplňuje, že v této záležitosti v minulosti proběhlo veřejné 
slyšení a město Rožnov bylo lídrem celé akce. 
Ing. Matějka - domnívá se, že problémem z hlediska ekologického  je právě způsob 
hydraulického štěpení hornin. 
Mgr. Drápal - poslanecká sněmovna potažmo výbory se návrhem zabývaly a je  škoda, že 
jsme nestihli již tyto termíny.  
Ing. Holiš - pozměňovací návrh řeší technologii, tj. zákaz použití hydraulického štěpení 
hornin a podzemního zplyňování uhlí. K souhlasu s tímto nás vybízení. 
Bc. Blinková - zpochybňuje také formulaci navrženého usnesení.  
RNDr. Mikušek - navrhuje stažení tohoto bodu z programu jednání - PROTINÁVHR! 
Ing. Holiš - vyhlašuje 5 minutovou přestávku. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU RNDr. Mikuška : 
Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu č. 10.1. „Informace k průzkumu a těžbě 
břidlicových plynů a podpora návrhu Koalice STOP HF“ z  programu jednání. 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/XI  : 
Pro:          20                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           1 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
10.2.  „Informace k dopravnímu auditu k provozu křižovatky „U Janíka“ 
Předkladatel: Ing. Holiš 
Ing. Holiš informoval přítomné o průběhu bezpečnostního auditu křižovatky „U Janíka“, který proběhl 
dne 4. 2. 2016. Za účasti investora kterým je ŘSD byl proveden test průjezdnosti křižovatky. Vedení 
usiluje o změnu projektu, protože stávající stav průjezdnosti křižovatky je velmi špatný a nevyhovující. 
Probíhá audiovizuální prezentace, kdy se zastupitelé na modelových situacích mohou přesvědčit o 
problematickém způsobu odbočování především velkých motorových vozidel  z hlavní  silnice 1/35  do 
centra. Zde dochází k nejvíce kolizním situacím, kdy vozidla přejíždějí přes obrubníky a vzhledem 
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k velmi úzkým jízdním pruhům mají problém s vyhýbáním.  Do konce února bychom měli být 
seznámeni s výsledkem auditu. ŘSD naše názory a záměry zná, čekáme tudíž na jejich vyjádření. O 
dalším postupu budou zastupitelé informováni. 
 
 
Diskuse: 
p. Petr Jelínek   -  za osoby s postižením a cyklisty dodává, že tito nemají možnost vůbec 
přes křižovatku bezpečně projet. Co se týče předchozího bodu  - táže se, ve kterých 
organizacích  má město zastoupení a co se bude dít dál v záležitosti provozu dolů Frenštát? 
PODNĚT! 
Ing. Holiš - odpověď připraví na příští zasedání ZM.  
Bc. Blinková - co se křižovatky týče, v médiích se prezentovaly různé názory, sama 
navštívila zástupce ŘSD pana Ing. Chudárka, termín dokončení auditu je stanoven na konec 
února. Bylo by vhodné v této záležitosti uspořádat veřejné slyšení. Táže se, zda došlo také 
k pochybení zhotovitele? 
Ing. Holiš - veřejné slyšení bude zorganizováno a budou se řešit 2 základní body: vytyčení 
hlavního problému a jeho řešení. K pochybení zhotovitele došlo. Nová křižovatka měla 
zajistit zvýšenou průjezdnost. Stávající situace to  nesplňuje.  
p. Koryčanský - pozastavuje se nad částkou 40 tis. za provedení studie na rekonstrukci 
malé zasedací místnosti. Žádá o informace, kolik tato rekonstrukce bude stát? PODNĚT! 
Ing. Holiš - v nákladech je zahrnuta také požární zpráva, rozpočet na zhotovitele.  Informaci 
zašleme písemně. 
Ing. Martinák - upřesňuje, že investiční akce je součástí schváleného rozpočtu města. 
p. Vychodil - v březnu 2015 měla být dokončena studie protipovodňových opatření v rámci 
mikroregionu. Táže se,  jak to se studií vypadá, nebyla nikde prezentována. 
Ing. Holiš - studie byla dokončena až v listopadu 2015, vzhledem k tomu, že v  létě byla 
reklamována, protože v rámci řešení protipovodňového opatření na Veřminovském potoce 
nám chtěli prodat studii, která již v minulosti byla zpracována. Tato reklamace je prozatím 
v řešení jinak je dokumentace s mikroregionem dokončena. Budeme zvažovat,  co dál.  
RNDr. Mikušek - upozorňuje na špatnou distribuci SPEKTRA Rožnovska, které do 
 mnohých schránek nebylo doručeno.   
Ing. Holiš - znění SPEKRA  je zveřejněno na webových stránkách města. U prvního vydání 
byly problémy s distribucí, měli jsme objednanou službu u České pošty, která měla výtisky 
doručit do všech domácností. Vzhledem k tomu, že tak nebylo učiněno, máme roznášku 
únorového výtisku SPEKTRA s 50% slevou.  
p. Geryk - na poště nám sdělili nižší počet doručovacích adres, poštovní doručovatelé 
nevhazovali SPEKTRUM do těch schránek, kde je upozornění „nevhazovat reklamní 
tiskoviny. Samotné jednání s Českou poštou je složité a vleklé. 
p. Vičarová - potvrzuje, dostala se jí informace, že brigádníci si takto roznos tiskovin  
ulehčují. 
RNDr. Mikušek - na ulici Lázeňská je stará trafostanice, která je v majetku města. Bylo by 
dobré vyčlenit v budoucnu finance na její údržbu. 
Mgr. Kosová - v této záležitosti jsme již zahájili jednání s ČEZem, o dalším postupu budeme 
zastupitele informovat. 
Bc. Blinková - táže se na organizační změny, které byly učiněny v rámci úřadu, viz. 
usnesení RM č. 458/31. Dále žádá o informaci, jak se měnil stav počtu  zaměstnanců úřadu 
od roku 2012 v jednotlivých letech. PODNĚT!  
Ing. Martinák - RM schválila organizační změnu, kdy byly zrušeny 3 pracovní pozice.  
p. Koryčanský - za KDU-ČSL dávali podnět, aby se zveřejňovala smuteční oznámení na 
webových stránkách města. Proč tomu tak není? 
Ing. Martinák - není mu známo, že by  takový úkol uložený zastupitelstvem Městskému 
úřadu byl  evidován. Ani v minulosti jsme nikdy nic takového nezveřejňovali. Záležitost 
prověří - PONDĚT! 
Mgr. Gross - nemůžeme dělat reklamu soukromé firmě. 
Ing. Spáčil - občan - vyjadřuje se negativně ke stavu křižovatky U Janíka, domnívá se, že 
jde o  špatný výsledek jednání politických stran. 
Ing. Rýznar - občan -  k dalšímu jednání ohledně křižovatky bude nutná rovnocenná 
diskuse. Proto navrhuje, aby byl přizván specialista, který se vyzná v legislativě a stavebních 
předpisech. Aby argumentace města byla dostačující i po stránce odborné. 
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11.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     23. 2. 2016 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
MVDr. Jana Malcová             ………………………………………. ………………. 
   
 
Jaromír Koryčanský               ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	6.1  Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 2
	6.2  Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky
	7.2  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
	7.3  Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm
	7.4  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň “ se soukromým investorem - manželi K.
	7.5  Projednání a schválení nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita ul. Na Pařeničkách) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
	7.6  Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města se společností Psí útulek Rožnovsko s .r.o. pro stavbu útulku pro opuštěná zvířata v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

