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Z Á P I S 
z X.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 26. ledna 2016  

 

P R O G R A M 

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

 

1. Zahájení.  
2.         Složení slibu nového člena zastupitelstva 
3.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 
4. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
 
 
5. ODBOR FINANČNÍ  

5.1 Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1 
                                                                                       -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
6. ODBOR ROZVOJE 

6.1 Projednání a schválení podání žádosti o finanční příspěvek z programu č. 133510 (MŠMT ČR) 
na rekonstrukci víceúčelového městského sportovního areálu na ulici Letenská.  

 
                                                                                                 -  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin                    
7. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 
 
                                                                                                                                         

1. ZAHÁJENÍ
X. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města v 15:35 hodin. 
Přítomno:   17 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Vít Matějka, Bc. Markéta Blinková, Ing. Jaroslav Kučera, Mgr. Petr Kopecký 
 
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.    

   

SLOŽENÍ SLIBU NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA 
 
Po-té starosta   informoval přítomné o změně ve složení městského zastupitelstva.  
Dne 4. 1. 2016 obdržel písemnou rezignaci pana Ing. Františka Šulgana na jeho mandát 
v zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí, došlo tímto dnem k zániku členství pana Ing. Šulgana 
v zastupitelstvu  města za volební stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Dle výsledků 
loňských komunálních voleb, v pořadí první náhradník této volební strany byl pan Michal 
Šulgan, který doručil svou rezignaci dne 13. 1. 2016. Jako další náhradník v pořadí byl pan 
Martin Baratka, jehož mandát osvědčila rada města na svém zasedání dne 15. 1. 2016. 
Osvědčení o členství v zastupitelstvu bylo předáno panu Baratkovi dne 22. 1 .2016.  
Žádá paní místostarostku Kristýnu Kosovou,  o přečtení slibu člena zastupitelstva a po jeho 
přečtení pana Vychodila o složení tohoto slibu pronesením slova „slibuji“ a o jeho potvrzení 
svým podpisem.  
Pan Martin Baratka složil slib a potvrdil jej svým podpisem. 
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3.   

Pro:            17                      

STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Ing. Martina Houšku    -  souhlasí 
-  pana Aloise Vychodila     -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

Proti:                     0 Zdržel se:          0 Nehlasoval:         0 
       
     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:           17                      Proti:                     0 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           0 
 
     Návrh byl přijat. 
 
 
   4.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
 
 

Pro:           17                    

Hlasování o usnesení č. 1/X: 
Zastupitelstvo města schvaluje  program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
změn již odhlasovaných 
 
 Hlasování o usnesení č. 1/X: 

Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.  

V předloženém rozpočtovém opatření navrhujeme pouze zařazení jednoho bodu, a to předpokládané 
výdaje na novou akci – rekonstrukci víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská.  
ROP 1 se navrhuje z důvodu nutnosti alokace zdrojů pro podání žádosti o dotaci. Předpokládaná 

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2016 
Předkladatel: Ing. Martinák, Ing. Holiš 
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spoluúčast by v případě schválení činila 5,2 mil Kč. Tato částka by byla financována ze zůstatku r. 
2015. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_ Rozpočtové opatření č. 1/2016 
 
 
Diskuse: 
RNDr. Mikušek  - táže se jak to vypadá s projektem. S rekonstrukcí se již v minulosti 
počítalo, byl vyhotoven projekt, čekalo se jen na vhodný dotační titul.  
Ing. Holiš - ze stávajícího projektu vycházíme, došlo tam však k několika úpravám, aby 
město vyhovělo  podmínkám dotace.  
Ing. Marcin - souhlasí, vycházíme z původního projektu z roku 2008. Ministerstvo školství 
zveřejnilo výzvu na předložení žádosti dne 16. 12. 2015 - den po zasedání zastupitelstva. 
Potřebujeme tedy souhlas zastupitelstva k alokaci finančních prostředků,  abychom splnili 
lhůtu podání žádosti do konce ledna. V projektu došlo k několika změnám, které jsou reakcí 
na podmínky výzvy. Žadatelem může být spolek či obec. Sportoviště tohoto tytu ve městě 
velmi chybí. Oproti původnímu projektu bude zhotoven také ovál se zpevněným povrchem 
pro jízdu na in-line bruslích. Uprostřed oválu pak bude zpevněný povrch pro víceúčelové 
hřiště na kopanou, volejbal, tenis, házenou, basketbal. Alokovaná částka bude ve výši 
13.000 tis. a 60% nákladů by měla pokrýt dotace. K realizaci by mělo dojít během letních 
měsíců. Oproti původnímu projektu bude zvolen povrch  tartanový, který se jeví jako nejlepší 
volbou vzhledem k provozu a údržbě areálu. Ostatní povrchy budou zpevněné - asfalt nebo 
dlažba. 
Ing. Holiš - doplňuje, že povrchy budou nepropustné a cenově výhodnější . Stávající 
povrchy se budou jen dorovnávat a zpevněné plochy budou navazovat na školní areál.  
Ing. Střálková - kdy se bude podávat žádost a kdy  by mohlo dojít k realizaci? 
Ing. Marcin - k realizaci by mělo dojít v letošním roce, jde o podmínku dotace.  
p. Jelínek P. - táže se, kdo bude provozovatelem areálu a zda areál bude přístupný široké 
veřejnosti? 
Ing. Marcin - půjde o městský sportovní areál, provozovatelem bude město. Areál bude 
oplocen a vybaven provozním řádem. Na noc bude uzamknut, bude pod dohledem městské 
policie.  Areál bude přístupný široké veřejnosti i sportovním klubům. 
p. Koryčanský - co se týče oplocení, bude muset být s podezdívkou, kvůli poloze areálu 
v rozlivovém území Dolnopaseckého potoka. Táže se, jak  to bude se šatnami, WC, tribunou 
a mobiliářem jako jsou lavičky apod.  
Ing. Marcin - s drobným mobiliářem (lavičky, stojany na kola)  je počítáno. Co se dalšího 
týče jsme finančně omezeni. Dotační titul se vztahuje na povrchy na další zařízení musí část 
financí uvolnit město. Oplocení bude řešeno samostatně. 
Ing. Holiš - je zde  možnost využít prázdného  bytu školníka na ZŠ Pod Skalkou, kde je WC 
a 3 volné skladovací místnosti, které by také mohly být využity ve prospěch sportoviště.   
Předpokládáme však, že provoz hřiště nebude v zimních měsících.  
p. Vychodil - upozorňuje na rozlivovou zónu Dolnopaseckého potoka. I když bude 
vybudovaná zídka nebude to proti vodě dostačující. V minulosti se jednalo o možnosti 
vybudování protipovodňových opatření v dané lokalitě, táže se zda se v tom dál pokračuje.  
Ing. Holiš - s problémem možného rozlivu potoka počítáme. Řeší se to výběrem povrchu 
materiálu. Půjde o nepropustné povrchy, na kterých bude umístěna 13 mm vrstva horního 
povrchu. Tato půjde v případě nutnosti vyčistit. Co se týče protipovodňových opatření na 
Dolnopaseckém potoce, jednali jsme s krajem a ŘSD.  Ani Lesy ČR doposud nemají projekt, 
kterým by  záležitost řešily v té části potoka, který jim patří. Také most je postaven pouze na 
20 letou vodu. 
p. Lušovská - má dotaz ohledně oplocení, zda se počítá se zvýšeným oplocením tak, aby 
nedocházelo k ohrožení provozu silnice a chodců na chodníku v případě, že se na hřišti 
bude házet oštěpem či kriketovým míčkem?  
Ing. Holiš - hodnotí dotaz jako dobrou připomínku - žádá o zapracování vyvýšeného 
oplocení! PODNĚT!  Doplňuje, že město obdrželo žádost o vybudování chodníku v dané 
lokalitě, toto by se řešilo součastně s vybudování oplocení.  
Ing. Marcin - oplocení nemůžeme začlenit do projektu, musíme respektovat podmínky 
dotace. Lokalitu budeme výhledově řešit včetně úpravy parkovacích ploch. Co se projektu 
areálu týče, během dubna bychom měli vědět, zda žádost uspěla,  realizace by pak měla být 
do konce roku 2016.  
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p. Vychodil - upozorňuje na možnost jednání s Lesy České republiky ohledně vyčištění 
koryta Dolnopaseckého potoka a kácení stromů které zasahují do koryta potoka,  aby se při 
větší vodě  zamezilo zachycování dřeva a jiných naplavenin. PODNĚT! 
Ing. Holiš - děkuje za připomínku, budeme se podnětem zabývat.  Dále doplňuje, že 
ohledně předloženého  rozpočtového opatření obdrželi vyjádření finančního výboru, který 
s výjimkou jednoho hlasu doporučuje ZM rozpočtová opatření ke schválení.  
 
 

Pro:           17                    

Hlasování o usnesení č. 2/X: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 1/2016 v rozsahu 13.000 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/X: 

Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
 
6.1.  

• atletický běžecký ovál (4 dráhy, běh sprint 50m, 60m, 100m) 

Projednání Projednání a schválení podání žádosti o finanční příspěvek z 
programu č. 133510 (MŠMT ČR) na rekonstrukci víceúčelového městského 
sportovního areálu na ulici Letenská. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Město Rožnov pod Radhoštěm má záměr předložit v rámci „Státní podpory sportu pro rok 2016 – Programu 
133510“, žádost o finanční podporu na projekt „Rekonstrukce víceúčelového městského sportovního areálu na ul. 
Letenská,“ Součástí povinných příloh žádosti je i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno podání 
žádosti a spolufinancování projektu. 
 
V rámci projektu se má realizovat jedna aktivita, tj. vlastní rekonstrukce víceúčelového městského hřiště na ul. 
Letenská, Rožnov pod Radhoštěm. 
 
V rámci rekonstrukce jsou navrženy následující plochy sportovišť: 

• ovál pro in-line 
• vytrvalostní běh (400m) 
• skok daleký 
• víceúčelové hřiště 50 x 43 m (malá kopaná, házená, 2 x tenis, 2 x odbíjená) 
• hřiště 30 x 19 m (basketbal volejbal) 
• skok vysoký 
• sektor vrhu koulí 

 
 
 
 
 
Přehled nákladů projektu: 
Celkové výdaje 13.000.000 Kč  
Způsobilé výdaje 13.000.000 Kč  
Předpokládaná výše dotace   7.800.000 Kč  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/X: 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce 
víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská" a jeho 
spolufinancování ve výši 5.200.000 Kč dle důvodové zprávy. 
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 Hlasování o usnesení č. 3/X: 
Pro:           17                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 
       
   Usnesení přijato. 
 
 
Diskuse, informace, různé: 
p. Vychodil   - má dotaz ohledně soudního sporu s IPR. Jaká je představa o dalším 
postupu? 
Ing. Holiš - 21.1.2016 bylo městu doručeno písemné vyhotovení rozsudku Krajského soudu 
v Ostravě, kde  soud žalobu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva zamítl s tím, že 
se nemůžeme domáhat vkladu do katastru, protože již zapsáni jsme. Budeme se odvolávat. 
Vyjádřili jsme se také nesouhlasně k žádosti IPR o platbu nájmu za budovy ZŠ Záhumení a 
MŠ Koryčanské Paseky. V této věci od září nemáme ze strany IPR žádnou reakci. 
p. Jelínek P. - upozorňuje na problematickou lokalitu Dolních Pasek, kde je  Kamarád 
Rožnov o.p.s. a z důvodu absence chodníků je špatný přístup pro klienty domova. Je 
zapotřebí, aby se do budoucna lokalita řešila.  
Ing. Marcin - v rozpočtu je počítáno s přípravou projektové dokumentace, řešily se také 
majetkové záležitosti s majiteli pozemků dotčených stavbou. Toto již máme dořešeno. Pokud 
bude investiční akce zahrnuta do rozpočtu příštího roku, mohla by být realizována. 
 
 
 
13.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:20 hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     26. 1. 2016 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
p. Petr Jelínek              ………………………………………. ………………. 
   
 
p. Alois Vychodil                ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


