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Z Á P I S 
z IX.  zasedání  

Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 15. prosince 2015  

 
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 rozpočtového opatření č. 8/2015. 
6.2  Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2015. 
6.3  Informace o ţádosti města Valašské Meziříčí o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci 

stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí.                
6.4  Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2016. 
6.5  Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ 

BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. na rok 2016. 
6.6  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místních poplatcích.  
                                                                                        -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

7.1 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o stanovení systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Roţnova pod Radhoštěm. 

                                                                          -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Slobodová 

oddělení majetkoprávní: 

7.2  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti sjezdu v a na 

městském pozemku v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm pro stavební řízení. 
7.3  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti v a na městských 

pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm pro stavební řízení. 
7.4  Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě na a v městských 

pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm. 
7.5  Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch města Roţnov 

pod Radhoštěm. 
7.6  Projednání a schválení majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku 

Bezručova ulice“. 
7.7  Projednání a schválení ţádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Roţnov 

pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál ZŠ 5. května 1700). 
7.8  Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Roţnov pod 
Radhoštěm (areál MŠ 5. května 1527). 

7.9  Projednání a schválení kupní smlouvy na část pozemku p.č. 6234 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm 
(parkoviště ul. Bayerova). 

7.10 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní 
infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod Kozincem“ se 
soukromým investorem. 

7.11 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Roţnov 
pod Radhoštěm (ul. Svazarmovská, u bytových domů č.p. 1692, 1693, 1694 a 1695). 

                                                                            -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
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8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

8.1  Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. 
8.2 Pojednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování 

dotací pro rok 2016. 
                                                                                            - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan 
Vrážel 

9. ODBOR ROZVOJE  

9.1  Projednání a schválení smlouvy č. 210/2015/ORM o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve 
prospěch města v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Na Láni“ se společností RG Kámen 
s.r.o. 

9.2  Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a 
smlouvy o právu provést stavbu č. 0245/2015/ORM pro územní řízení akce „I/35 Roţnov pod 
Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“, se společností Billa Reality 
spol. s r.o. 

9.3.  Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu „Veřejné WC- parkoviště VMP, 
Palackého ul., Roţnov pod Radhoštěm“. 

                                                                                                           - Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin 

10. ODBOR VÝSTVBY A ÚP 

10.1 Projednání poţadavku na změnu územního plánu města Roţnov pod Radhoštěm. 
                                                                              -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ   

11.1 Projednání návrhu na přejmenování ulice Svazarmovská předloţený paní Kvapilovou.  
11.2 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, 

spol. s r.o. 
11.3 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY 

ROŢNOV, spol. s r.o. 
                                                                              -   Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
11.4 Projednání a rozhodnutí o zaloţení společnosti Psí útulek Roţnovsko s.r.o. 
                                                                                            -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera              

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

12.1 Informace o vkladu vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a.s.   

                                                                                         -   Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
 
12.2 Informace o návrhu kandidátů a jejich volbě do funkce přísedících Okresního soudu ve 

Vsetíně.  
                                                                                -   Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
                           
12.3 Informace o zásadách pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené 

mikroregionem 
                                                                                                 -   Ing. Jan Kučera, Ing. Dušan Vrážel 
 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

IX. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:10 hodin. 
Přítomno:   19 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Vít Matějka, Bc. Zlatuše Lušovská 
 

Úvodem pan starosta informoval zastupitele i všechny přítomné, ţe 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 uloţen s moţností přístupu 

z webových stránek města Roţnov pod Radhoštěm. 
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2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  RNDr. Václava Mikuška    -  souhlasí 
-  Lenku Vičarovou     -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

Pro:            18                      Proti:                     0 Zdrţel se:          1 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 Zdrţel se:           2 Nehlasoval:           0 

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Ing. Holiš - informuje o: 

 stažení bodu č. 11.4. „Projednání a založení společnosti Psí útulek Rožnovsko 
s.r.o.“, na žádost předkladatele. 

Ing. Jan Kučera - doplňuje, že po obdržení vyjádření metodiků na dotaci nemůže být  po 
právní stránce předložena žádost  společnosti s.r.o., což měla být společnost obcí, ale 
mikroregionu obcí. Záležitost je tedy v řešení. 

 zařazení dodatečného bodu č. 9.4. Projednání a schválení smlouvy o úhradě 
nákladů za realizaci dodatečných stavebních prací v rámci stavby „ČISTÁ ŘEKA 
BEČVA II-C – OPRAVY KOMUNIKACÍ“ 

p. Zavadil - za kontrolní výbor žádá o doplnění programu o bod č. 11.5. „Souhlas 
s ukončením kontroly Městské knihovny a místních poplatků v roce 2016“. 
 

 
Hlasování o návrhu Ing. Holiše: 
zařazení dodatečného bodu č. 9.4. Projednání a schválení smlouvy o úhradě nákladů za 
realizaci dodatečných stavebních prací v rámci stavby „ČISTÁ ŘEKA BEČVA II-C – 
OPRAVY KOMUNIKACÍ“ 
 
 
Hlasování o návrhu na doplnění programu: 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Návrh přijat. 
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Hlasování o návrhu p. Zavadila: 
zařazení dodatečného bodu č. 11.5. Souhlas s ukončením kontroly Městské knihovny a 
místních poplatků v roce 2016“. 
 
 
Hlasování o návrhu na doplnění programu: 

Pro:           19                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Návrh přijat. 

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

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

4.  Informace o plnění úkolů zastupitelstva města 
Ing. Martinák informuje, ţe Městský úřad neeviduje ţádné úkoly uloţené zastupitelstvem 
města. Dále informuje, ţe na podněty z minulého zasedání zastupitelstva bylo ţadatelům 
odpovězeno. 
Bc. Blinková - dodává, že měla dotaz ohledně možnosti zřízení dozorčí rady T-klubu, 
kulturní agentury. 
Ing. Holiš - na zasedání RM jsme o záležitosti hovořili a shodli jsme se, že dozorčí radu pro 
T-klub zřizovat nebudeme.  

 
5.1.   Informace o činnosti Rady města 
Ing. Martinák informuje, ţe od posledního říjnového zasedání zastupitelstva města sešla na 

třech jednáních, která se uskutečnila ve dnech: 6. 11. 2015, 20. 11. 2015  a  4. 12. 2015. 

Celkem projednala 56 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na 

internetových stránkách města http://www.roznov.cz/usneseni-rady/ds-1034/p1=1011, nebo 

na sdíleném disku (Google). 

 
 
5.2.   Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 

 
Mgr. Vrublová -  od minulého zasedání zastupitelstva nedošlo k žádným novým 
skutečnostem v probíhajících soudních sporech. Na webových stránkách města je vyvěšeno 
písemné vyrozumění Krajského soudu v Ostravě ve věci o určení vlastnického práva 
k nemovitostem. Dne 13. 11. 2015 měl proběhnout soud ve věci o povolení vkladu 
vlastnického práva ke sporným nemovitostem, z důvodu omluvy z účasti protistrany se 
jednání přeložilo na termín 17. 12. 2015. 
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6.1.  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
 V navrhovaném rozpočtovém opatření reagujeme na aktuální změny finančních operací roku 2015, 

zejména pak dotační přesuny vůči příspěvkovým organizacím města, které nezvyšují nároky na 

finanční zdroje. Novým výdajem je plánovaná úhrada sociální sluţby - ,,sedárna,, pro osoby bez 

přístřeší. Díky aktualizaci příjmové stránky města (věcná břemena) dochází k vyšším příjmům neţ 

jsou výdaje a prostředky se tímto rozpočtovým opatřením do rozpočtu vrací. Jedná se o poslední 

rozpočtové opatření roku 2015. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_ Rozpočtové opatření č. 8/2015 
 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš - z vzhledem k tomu, že předseda finančního výboru Ing. Matějka není 
z pracovních důvodů přítomen na zasedání zastupitelstva, bude o výsledcích jednání 
finančního výboru k záležitostem finančního odboru informovat sám.  Finanční výbor 
rozpočtová opatření doporučuje ke schválení se souhlasem 7 hlasů pro ze 7 přítomných. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 8/2015 v rozsahu 608 tis. Kč na 
straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 
6.2.  Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního 

výboru za rok 2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Vyplacení odměn za rok 2015 je navrhováno pouze těm členům kontrolního a  finančního výboru, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města nebo úředníky městského úřadu, a to na základě návrhu předsedů 
výborů. Výše odměny zohledňuje účast jednotlivých členů na zasedáních a  konkrétní aktivitu.  
Návrh na vyplacení odměn v Kč pro členy kontrolního a finančního výboru je uveden v příloze. 
 
 

 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
Hlasování o usnesení č. 3/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva města za rok 2015, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle 
důvodové zprávy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
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6.3.  Informace o ţádosti města Valašské Meziříčí o poskytnutí finančního daru 
na rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí. (bez 
návrhu na usnesení) 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Dne 6. 11. 2015 obdrţel starosta města Roţnov pod Radhoštěm  písemnou ţádost starosty města 
Valašské Meziříčí Bc. Roberta Strţínka o poskytnutí finančního daru města Roţnov pod Radhoštěm, 
jako příspěvek na akci „Nemocnice Valašské Meziříčí - rekonstrukce stravovacího provozu“ . 
Město Valašské Meziříčí uzavřelo dne 28. 11. 2003 smlouvu o nájmu podniku s Nemocnicí Valašské 
Meziříčí a.s., jejímţ akcionářem je společnost AGEL a.s. Nájemce se zavázal, ţe bude poskytovat 
zdravotní sluţby způsobem, jakým sluţby poskytovala Městská nemocnice a pronajímatel má 
povinnost na své náklady udrţovat pronajatý nemovitý majetek v souladu s obecně závaznými 
předpisy. 
Město Valašské Meziříčí má dlouhodobé příjmy z pronájmu, tyto však nedosahují úrovně výdajů, které 
město vkládá do pronajatých nemovitostí.  Za období let 2004-2015 činí kumulované saldo mezi 
příjmy a výdaji - 42.300.425,99 Kč. Tyto výdaje hradilo Město Valašské Meziříčí doposud ze svého 
rozpočtu.  Rovněţ Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. investovala za dobu 2004-2014 nemalé finanční 
prostředky do přístrojového vybavení a také do technického zhodnocení budov.  
V současné době je nutno provést rekonstrukci stravovacího provozu, na které se bude Město 
Valašské Meziříčí podílet částkou 18.825.492,15 Kč na stavební práce a Nemocnice Valašské 
Meziříčí a.s. uhradí technologickou část akce, která zůstane v jejím vlastnictví a dále náklady na 
evakuační výtah ve výši 6.601.478,88 Kč.  Podíl města ve výši téměř 19 mil. Kč na tuto investiční akci 
je výrazným zásahem do městského rozpočtu a nelze jej realizovat bez úvěrových prostředků.  
Protoţe nemocnice Valašské Meziříčí zabezpečuje sluţby nejen místním občanům, ale i obyvatelům 
z dalších 31 měst a obcí, nemělo by být Město Valašské Meziříčí jediným městem, kdo ponese 
veškeré finanční náklady spojené s danou investiční akcí. Z tohoto důvodu ţádají o solidární finanční 
příspěvek na investiční akci „Nemocnice Valašské Meziříčí - rekonstrukce stravovacího provozu“ i 
další města a obce.  

Dle vzorové darovací smlouvy byla městu Roţnov pod Radhoštěm vyčíslena celková částka 
příspěvku ve výši 4.012.535 Kč, rozdělená do splátkového kalendáře za období roku 2015- 
2023.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
     
P1: Ţádost města Valašské Meziříčí 
  

 
Diskuse: 
Ing. Holiš - vítá na zasedání přítomného starostu města Valašské Meziříčí Bc. Roberta 
Stržínka a předává mu slovo. 
Bc. Stržínek - informuje podrobněji zastupitele o záležitosti. Přednáší prezentaci nemocnice, 
její potřebnost pro širokou spádovou oblast, informuje o tom, jak nemocnice funguje, kolik ji 
navštíví ročně pacientů, kolik operativních výkonů je zde ročně provedeno. Také zmiňuje 
význam porodnice. V době, kdy to s hospodařením nemocnice vypadalo velmi špatně a 
zvažovalo se o jejím uzavření do této situace vstoupila společnost AGEL a.s., která se 
zavázala, že bude poskytovat zdravotní služby způsobem, jakým služby poskytovala 
Městská nemocnice a pronajímatel (město Valašské Meziříčí)  má povinnost na své náklady 
udržovat pronajatý nemovitý majetek v souladu s obecně závaznými předpisy. V současné 
době je nemocnice zisková, během 13 let prošla kompletní rekonstrukcí.  Byla nutná také 
rekonstrukce stravovacích prostor, což pro město znamenalo investici ve výši 19 mil. Kč. 
Město v této roli supluje úlohu státu a za období let 2004-2015 je kumulované saldo mezi 
příjmy a výdaji - 42.300.425,99 Kč. Tyto výdaje hradilo Město Valašské Meziříčí doposud ze 
svého rozpočtu. Nyní žádají o pomoc formou finančního daru i jiná  spádová města a obce, 
jejichž občané nemocnici také navštěvují.  Co se budoucna týče, jednají s firmou AGEL 
především o zvýšení kvality péče o pacienty, kvalitě a navýšení stavu personálu o doplnění 
týmu o erudované lékaře. 
Ing. Holiš - děkuje panu starostovi za prezentaci, všichni vnímáme potřebnost nemocnice 
v naší oblasti,  takže z lidského a morálního hlediska situaci chápe. Ale jako zástupce města 
nemůže podporovat byť nepřímo soukromou sféru. O záležitosti diskutovali na zasedání 
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finančního výboru a ten 7 hlasy dar nedoporučil. Rada města proto přednesla tuto záležitost 
na zasedání zastupitelstva,  aby se zastupitelé měli možnost k této záležitosti také vyjádřit. 
Je nutno přijmout nějaké usnesení. Dává návrh usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje 
poskytnutí finančního daru na rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Valašské 
Meziříčí, dle žádosti starosty města Valašského Meziříčí ze dne 6. 11. 2015. 
Bc. Blinková - jde o závažnou záležitost, kterou na finančním výboru důsledně projednávali. 
Závěr diskuse byl, že investice do soukromého subjektu je proti zákonu o obcích. 
RNDr. Mikušek - firma AGEL  je zisková a domnívá se, že by pro ni příspěvek na tuto 
rekonstrukci neměl být problém. Město si nemůže dovolit podporu soukromého subjektu, byť 
tento poskytuje služby občanům. 
Bc. Stržínek - o záležitosti se radili na kraji, bylo jim doporučeno vytvořit veřejnoprávní 
smlouvu - nikoli darovací. Po stránce legislativní by tedy podpora měla být v pořádku. 
Ing. Střálková - táže se, v jaké fázi je jednání s ostatními obcemi a městy? 
Bc. Stržínek - obce a města  navštěvuje a  snaží se záležitost prezentovat osobně vše je 
prozatím v jednání. Ne všechny obce  mají k záležitosti negativní postoj. 
p. Jelínek - bije se zde hledisko morální s hlediskem hmotným. Táže se, proč se záležitost 
neřešila dříve? 
Bc. Stržínek - rekonstrukce stravovacích prostor byla nutná, nevěděli jsme jaké finanční 
prostředky vysoutěžíme. Úvěr byl však nutný. Pro město je to však zátěž. Proto zkusil tuto 
formu žádosti o příspěvek. 
Ing. Šulgan - táže se, zda zkoušeli dosáhnout na dotační tituly? 
Bc. Stržínek - dotační tituly nejsou určeny pro podporu soukromého investora. 
Ing. Kučera Jaroslav- stát není zřizovatelem nemocnic vyjma fakultních. Většina nemocnic 
jsou tudíž krajské či soukromé. U některých je vývoj příznivý, u některých bohužel ne. Kraje 
to mnohdy řeší tak, že do nemocnic investují a pronajímají je. Dotační tituly nejsou. Kraj 
nemůže poskytnout finance soukromým subjektům. V této záležitosti je však řada aspektů 
nesprávných včetně smlouvy zavazující město na 20let. Není příznivcem pro poskytnutí 
takového daru městu Valašské Meziříčí.  
 

 
Hlasování o usnesení č. 4/IX: 
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru na rekonstrukci 
stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí, dle ţádosti starosty města 
Valašského Meziříčí ze dne 6. 11. 2015. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
6.4.  Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2016 
Předkladatel: Ing. Holiš, ing. Hrnčárek 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města Roţnov pod Radhoštěm na rok 
2016 v celkové částce 303.839 tis. Kč v příjmové i výdajové části. 
Návrh rozpočtu města je podrobně zpracován v přílohách přiloţených k tomuto podání. Rozpočet je v 
souladu s legislativou zveřejněn na úředních deskách MÚ a na webových stránkách umoţňující 
vzdálený přístup. V zákonné lhůtě mohou občané vznést k návrhu písemné připomínky. Informace o 
takové případné skutečnosti bude podána na zasedání dne 15. 12. 2015. 
Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný, tzn. příjmy i výdaje se rovnají. Do příjmů jsou také 
zahrnuty financující operace, coţ je předpokládaný zůstatek finančních zdrojů ke konci roku 2015. 
Tento zůstatek bude po ukončení fiskálního roku aktualizován.  V oblasti příjmu z daní bylo vycházeno 
ze státního rozpočtu České republiky a finančního výpočtu externí poradenské firmy CITIFINANCE  
jakoţto kontrolní analýzy. Analýza je přílohou tohoto podání. Ostatní příjmy jsou odhadovány dle 
smluvních ujednání a skutečnosti roku 2015.  
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje, tak plán investic. Velká část investičních 
akcí je ve fází projektové přípravy a lze předpokládat, ţe budou do rozpočtu 2016 zařazovány v 
průběhu roku formou rozpočtového opatření. Rozpočet také obsahuje výdaje našich fondů (FRBR, 
FRTI, Sociální fond).  V oblasti financování jsou plánovány splátky úvěrů v souhrnné hodnotě 7.600 
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tis. Kč.  Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 11.000 tis. Kč (navýšení o 1 mil Kč).  
Čerpání této rezervy se v tomto okamţiku neplánuje, jedná se pouze o alokaci (blokaci) finančních 
prostředků. 
 
Rozpočtové provizorium - pravidla 
 
Pro případ, ţe by předloţený návrh rozpočtu města na rok 2016 nebyl schválen vůbec a bylo by 
hlasováno o usnesení ve variantě číslo 3, navrhuji schválit zásady rozpočtového provizoria v tomto 
znění: 
 
1. provozní výdaje za jeden kalendářní měsíc budou hrazeny aţ do výše 1/12 skutečnosti roku 

2015, 
2. výdaje související s odstraněním havárií, nebo vyvolaných ţivelnou pohromou budou hrazeny 

v plné výši, 
3. úhrada závazků, které přecházejí z roku 2015 do roku 2016, budou hrazeny v plné výši. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Návrh rozpočtu města Roţnov pod Radhoštěm na rok 2016. 
P2 - Podrobný poloţkový přehled příjmů a výdajů návrhu rozpočtu města na rok 2016. 
P3 - Seznam nezařazených investičních akcí  
P4 - Výpočet daní CITIFINANCE 

 
 
 

Diskuse: 
Ing. Hrnčárek - upozorňuje a předkládá změny, které vzešly z jednání finančního výboru. 
Jedná se o tyto změny:  
 
 
 
Předloţené změny k původnímu návrhu rozpočtu 

  OdPa 
Oddíl - 

paragraf 
ORJ 

Organizační 
jednotka 

Org akce UZ Pol Druh - poloţka 
původní 

návrh 
změna 

po 
změně 

Pozn. 

1 3314 
Činnosti 
knihovnické 

3900 
odbor 
rozvoje 

  

studie 
přístavby 
městské 
knihovny 

  

6121 
budovy, haly, 
stavby 700 

-700 0 

návrh 
schválený 
finančním 
výborem ZM 

2 3319 
Záleţitosti 
kultury j.n. 

3900 
odbor 
rozvoje 

  

studie 
víceúčelového 
kulturního 
centra 

  

6121 
budovy, haly, 
stavby 1 000 

-1000 0 

návrh 
schválený 
finančním 
výborem ZM 

3 3319 
Záleţitosti 
kultury j.n. 

2600 
odbor 
finanční 

  
kulturní 
rozpočtová 
rezerva 

  

5901 
nespecifikované 
rezervy 

10 000 1700 11 700 

návrh 
schválený 
finančním 
výborem ZM 

4 3421 

Volný čas 
dětí a 
mládeţe 

7800 Středisko 
volného 
času 

  
příspěvek na 
provoz PO 

  

5331 
nenvestiční 
příspěvky PO 

980 100 1 080 
návrh 
předkladatele 

5 3319 
Záleţitosti 
kultury j.n. 

4000 odbor 
školství 

  
NNO - dotace - 
kultura 

  

5222 

neinvestiční 
transfery 
spolkům 

1600 -600 1 000 návrh 
předkladatele 

6 3119 

Předšk. a 
základní 
vzdělávání 

4000 odbor 
školství   

příprava na 
digitální 
vzdělávání   5169 

nákup ostatních 
sluţeb 

50 30 80 návrh 
předkladatele 

7 3119 

Předšk. a 
základní 
vzdělávání 

4000 odbor 
školství   

dovybavení 
interaktivními 
tabulemi   5331 

nenvestiční 
příspěvky PO 

150 170 320 návrh 
předkladatele 

8 3745 
Veřejná 
zeleň 

3600 
odbor 
správy 
majetku   

údrţba veřejné 
zeleně   5169 

nákup ostatních 
sluţeb 

6100 300 6 400 návrh 
předkladatele 

    
CELKEM v 
tis. Kč                 

      -       
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Ing. Hrnčárek - současně upozorňuje, že do přílohy č. 3, seznam nezařazených investičních 
akcí, byla přidána nově investiční akce s názvem WC u Mlýnské doliny.  

 

 

Příloha návrhu rozpočtu r. 2016 - seznam nezařazených investičních akcí 
 

       

 

Investiční akce 
  

Předpokládaný 
výdaj  

Předpokládaná 
dotace Spoluúčast 

1 Obnova zeleně v městském parku         6 200 000                 3 500 000             2 700 000     

2 
Mobiliář pro cyklostezku podél 
Bečvy         1 000 000                    800 000                 200 000     

3 Kamerový systém pro ZŠ a MŠ         1 500 000                 1 350 000                 150 000     

4 Energetické úspory budovy MP         5 000 000                 2 000 000             3 000 000     

5 WC u Mlýnské doliny         4 000 000                 2 000 000             2 000 000     

    

      17 700 000                 9 650 000             8 050 000     
 
 
Ing. Holiš - FV schválil rozpočet 7 hlasy včetně předložených změn. Rozpočet byl 
projednáván také na pracovním semináři se zastupiteli.  
Ing. Kučera Jaroslav- bylo by dobré znát vývojovou řadu rozpočtu v porovnání s minulým 
obdobím. Bez tohoto se špatně orientuje především,  co se provozních nákladů týče. Pokud 
je možné porovnání s minulými léty dá se diskutovat o jednotlivých položkách, o jejich vývoji. 
Nebude rozpočet negovat, ale bude rád, když se vezme jeho názor v potaz a doplní se 
chronologický vývoj. 
Ing. Holiš - doplňuje, že vazby na minulý rozpočet byly řešeny právě na pracovním semináři.  
Ing. Hrnčárek - souhlasí, toto řešil také FV. V samotném rozpočtu se lze proklikem dostat na 
rozpočet loňský a tak si položky porovnat. 
Bc. Blinková - táže se, zda  zvýšení mzdových výdajů  je v souladu s legislativou? Dále proč 
je navýšená rezerva? Co se investic týče, zde ji chybí některé akce, které se připravovaly 
v minulosti. Pokud budou dostupné dotační tituly věří, že jich město využije. Jedná se 
především o hřiště ZŠ Videčská a ZŠ Pod Skalkou. Dále se táže co je v plánu s plochou 
částečného parkoviště na ul. Kramolišov a jak to vypadá s plánovanou úpravou Náměstí 
Míru?  Celkově rozpočet podpoří. 
Ing. Martinák - zvýšení mzdových prostředků souvisí  se založením společnosti Rožnovská 
mediální. 
Ing. Holiš - rezervu jsme navýšili o 1 mil. Kč z toho důvodu, že nevíme, jak se bude vyvíjet 
soudní spor s IPR. Může dojít k situaci, kdy bude nutno některé finanční požadavky 
protistrany plnit. Co se dotačních výzev týče ty samozřejmě sledujeme. Jakmile bude některá 
reálná, provedeme rozpočtové opatření. Co se parkoviště týče, tím se zabývala komise 
stavební, bude zpracována projektová dokumentace. Záležitost úprav náměstí Míru bude 
zahrnuta do projektu celkového vzhledu centra, který bude řešit i nejbližší navazující plochy. 
Stávající materiál, který je k tomuto zpracován samozřejmě využijeme. Co se investic týče 
jsme opatrní, pokud finanční prostředky budou, budeme samozřejmě investovat, 
nachystaných projektů  je dostatek.  
p. Koryčanský - zmiňuje částku 700 tis. Kč na architektonickou studii přístavby budovy 
městské knihovny, která je vysoká. Stejně tak 4 mil. Kč na vybudování veřejného WC na 
parkovišti u muzea. 
Mgr. Kosová - u některých novostaveb a veřejných budov  chceme dělat architektonické 
soutěže, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků a právě soutěž by nám mohla nabídnout 
optimální řešení, jak by stavba měla vypadat.  Co se knihovny týče,  jsme ve fázi předběžné 
o dalších krocích budeme informovat. 
Ing. Holiš - co se veřejného WC týče,  zde jsou momentální překážkou nedořešené 
majetkoprávní vztahy  
RNDr. Mikušek - v rozpočtu mu chybí investice na rekonstrukci mostu na Bučiskách. 
Lokalita samotná se rozvíjí a most je již dlouhodobě ve špatném stavu. Bylo by zapotřebí 
alokovat finanční prostředky právě na tuto rekonstrukci.  
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Ing. Holiš - o problému víme, pokud bude stav financí příznivý, budeme most řešit. 
Ing. Jan Kučera - dotační tituly v minulosti byly bohatší.  Věříme, že v příštím roce se nám 
podaří na některé z dodací dosáhnout. Děkuje zastupitelům za konstruktivní jednání 
k rozpočtu.  
Bc. Blinková - doplňuje, že v minulosti sice bylo dostatek příležitostí pro dotační tituly, ale 
rozpočet města  nebyl dobrý.  Táže se, zda je nutné zakoupení nového radaru pro Městskou 
policii, když jeden už mají. 
Ing. Holiš - stávající radar již dosluhuje. Chceme proto zakoupit nový s efektivnější  
možností měření, abychom jej mohli využít  i na méně přehledných místech. 
Bc. Pilař - stávající radar slouží 10 let a již dosluhuje.  Každoročně investujeme částku 
13.000 Kč za ověřování. Nový radar bude kompaktnější a se schopností měření v rozlišení ½ 
sekundy.  Budeme jej moci umístit v různých lokalitách a jeho činnost tak bude efektivnější. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočet města na rok 2016 ve výši 303.839 tis. Kč ve 
výdajové i příjmové části, ve znění předloţených změn k původnímu návrhu rozpočtu. 
Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé 
správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako 
maximální. 

 
 Hlasování o usnesení č. 5 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 6/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje  seznam nezařazených investičních akcí uvedených v 
příloze č. 3 důvodové zprávy, ve znění předloţených změn, a schvaluje jejich následné 
zařazení do rozpočtu města na r. 2016 za předpokladu získání dotací 
spolufinancujících tyto investice. 

 
 Hlasování o usnesení č. 6 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 

Byla vyhlášena 10 minutová přestávka 

 
6.5.  Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu 

společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. pro rok 2016. 
Předkladatel: Ing. Holiš, ing. Hrnčárek 
Společnost Krytý bazén Roţnov, spol. s r.o. je 100 % dceřinou společností města. Hlavní náplní této 
společnosti je provoz krytého bazénu a letního koupaliště na území města Roţnov pod Radhoštěm. 
Tato činnost je v lokálních podmínkách a při zachování cenově přijatelného vstupného vţdy ztrátová. 
Největší nákladovou sloţkou jsou náklady na vodu, náklady na teplo a mzdové náklady.  V oblasti 
trţeb jde pak o rozhodnutí o výši vstupného a ostatních příjmů např. z nájmů apod. Ekonomika letního 
koupaliště se odvíjí vţdy od teplotních podmínek sezóny. 
Společnost se řídí pokyny vlastníka a ty prostřednictví valné hromady vydává Rada města Roţnov 
pod Radhoštěm. Jednatel je jejími rozhodnutími vázán. 
Smlouva o závazku obecného hospodářského zájmu byla v souladu s legislativou EU uzavřena na 
období 5 let. Prvním rokem byl rok 2015. Kaţdoročně pak je schvalován pouze příspěvek pro aktuální 
rok, který bude následně vyúčtován.  

 
 



 

 1
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Smlouva o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2016 (agendové číslo v GINIS 

359/2015/KBR) – schvalovaná smlouva 
P2 - Smlouva o poskytování sluţeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 

 
Hlasování o usnesení č. 7/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí  zálohy na  finanční podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné sluţby pro rok 2016 ve výši 5.200.000 Kč 
společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 
Roţnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na 
finanční podporu pro rok 2016, číslo smlouvy 359/2015/KBR, se  společností KRYTÝ 
BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/IX: 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.6.  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místních 
poplatcích. 

Předkladatel: Ing. Holiš, Ing. Hrnčárek 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení text obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních 
poplatcích, včetně přílohy č. 1 a 2. 
Jedná se pouze o technickou ,,novelu“, ve které: 
 
• v příloze č. 1 aktualizujeme pozemky města, které jsou definovány jako veřejné prostranství 
• v příloze č. 2 aktualizujeme informaci o nákladech na svoz komunálního netříděného odpadu a 

adekvátní částce započítávající se do poplatku. 
• zapracováváme povinné legislativní změny 
• upřesňujeme některé body týkající se osvobození od podpatku 
 
Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2016. 
 
Výše poplatku ani jeho splatnost se nemění.  Nicméně dovolujeme si upozornit na významnou ztrátu 
města na systém svozu, která osciluje hodnotu - 5 mil Kč. V současné době se připravuje legislativa, 
která má zvýšit poplatek za skládkovné, coţ výše uváděnou ztrátu ještě zvýší. V takovém případě pak 
budeme navrhovat zvýšení poplatku ze 492 Kč na vyšší částku.  Max. moţná hodnota je 1.500 Kč. 
Zastupitelstvo města však můţe takovýto poplatek zvýšit ihned, a to i na tomto zasedání. 
 
Změna vyhlášky kromě legislativních změn mírně zpřísňuje podmínky pro osvobození občanů od 
poplatků, coţ by mělo zvýšit inkaso. Dalším faktorem je stále se zvyšující počet občanů s trvalým 
pobytem na MÚ čp. 128. Jedná se cca o 600 občanů, zejména dlouhodobých neplatičů. Od r. 2016 
budou také např. osvobozeni občané v domově důchodců. Platba za systém pak bude řešena 
prostřednictví samostatné smlouvy s tímto subjektem.  
 
Součástí změny vyhlášky je i legislativní povinnost sjednotit práva poplatníků, v našem případě pak 
zrušit výjimku placení poplatku za zábor veřejného prostranství pro naše příspěvkové organizace a 
akce pořádané městem Roţnov pod Radhoštěm dodavatelským způsobem.  Tato skutečnost však 
pouze zvýší administrativu a přesouvá pouze prostředky v rámci jednoho finančního okruhu. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1-   obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích (schvalované znění) 
P2  - příloha č. 1 OZV 4/2015 
P3 -  příloha č. 2 OZV 4/2015 
 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková - táže se, zda se zabývali možností navýšení poplatků? 
Mgr. Kosová - pro  příští rok nikoli, uvidíme, jak nám poplatky ovlivní provoz sběrného 
dvora. Pokud však dojde ke změně tak až v dalším roce. 
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RNDr. Mikušek - jak to bude s poplatky za parkovné? 
Ing. Hrnčárek - zde jde o smluvní vztah, neřeší se OZV, nejde o místní poplatek. 
Ing. Holiš - výše poplatků za parkování máme v plánu řešit. 
p. Jelínek - upozorňuje na problém s umísťováním reklamních cedulí typu A na chodnících. 
Mnohdy jsou umístěny tak, že osobám s tělesným postižením zabraňují průjezdu na 
chodníku. Bylo by dobré přijat nějaká pravidla či majitele na to upozornit. 
Mgr. Kosová - záležitostí se zabýváme, budeme vyhodnocovat umístění těchto cedulí a 
připravujeme návod,  kde je možno tyto umístit a kde nikoli. Zabýváme se také možností 
zpoplatnění. Na jaře příštího roku by měl být návrh předložen zastupitelům. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/IX: 
Zastupitelstvo města schvaluje  a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o 
místních poplatcích ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená 
obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 

7.1.  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o stanovení 
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Roţnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která do oblasti odpadové 
legislativy přináší několik podstatných změn. Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 
jednotlivých složek komunálního odpadu stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., o 
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která rovněž vstoupila 
v účinnost k 1. 1. 2015. 

Konkrétně novela č. 229/2014 obsahuje následující podstatné změny: 

 V § 17 je obcím stanovena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního 
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných 
odpadů. Rozsah a způsob upřesnilo Ministerstvo životního prostředí ve Vyhlášce č. 321/2014 Sb., o 
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.. V případě 
bioodpadů vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně 
v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Je na obcích, aby si určili, jak budou sběr provádět, zda 
pomocí kontejnerů na sběrných dvorech, zda si postaví tzv. malé zařízení (malá kompostárna 
s omezenou kapacitou) či zda budou bioodpady sbírat do nádob či pytlů a odvážet ke zpracovateli. 

 Na skládky bude od roku 2024 zakázáno ukládat veškerý směsný komunální odpad a 
recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem  
(§ 21odst. 7). 

 Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení 
skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v 
daném kalendářním roce (§ 45 odst. 3). 

 Krajský úřad zruší nebo změní souhlas k provozu zařízení v případě, že provozovatel sběrny nebo 
výkupny poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických 
osob (§ 78 odst. 4). 

Na obce se vztahují povinnosti původců odpadů podle §17 zákona o odpadech. Obec je povinna zajistit místa pro 
odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 
katastrálním území a to: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83175&fulltext=o%7E20rozsahu%7E20a%7E20zp%7EC5%7EAFsobu%7E20zaji%7EC5%7EA1t%7EC4%7E9Bn%7EC3%7EAD%7E20odd%7EC4%7E9Blen%7EC3%7EA9ho%7E20soust%7EC5%7E99e%7EC4%7E8Fov%7EC3%7EA1n%7EC3%7EAD&rpp=15#local-content
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- nebezpečných odpadů 
- papíru 
- plastů 
- skla 
- kovů  - NOVĚ 
- biologicky nerozložitelných odpadů – NOVĚ 

 
Oddělené soustřeďování odpadů může obec zajistit prostřednictvím: 

- sběrných dvorů 
- zařízení podle §14 odst. 1 zákona o odpadech (tj. zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů) 
- velkoobjemových kontejnerů 
- sběrných nádob 
- pytlovým způsobem sběru 
- kombinací těchto způsobů 

 
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad – zde vyhláška obsahuje určité zmírnění stanovených 
povinností a to tak,  že obec je povinna zajistit „minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to 
minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“. Tuto legislativou stanovenou povinnost město 
Rožnov pod Radhoštěm dostatečně zajišťuje prostřednictvím sběrného dvoru a navíc také formou jarního (a dle 
možností podzimního ¨) svozu bioodpadu. 
Návrh nové obecně závazné vyhlášky vychází z metodického návodu na podobu a formu vyhlášky, vydané 
Ministerstvem životního prostředí.  Vyhláška byla rovněž zaslána ke schválení Ministerstvu vnitra, jehož drobné 
připomínky byly do znění vyhlášky zapracovány. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení obecně závaznou vyhlášku  
č. 5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm v souladu se stávající 
platnou legislativou. 
Schválením této obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 se současně v plném rozsahu zrušuje dosavadní obecně 
závazná vyhláška města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/07 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Rožnova pod Radhoštěm ze dne 27. 3. 2007. (viz čl. 9 obecně závazné vyhlášky č. 5/2015)  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Roţnova pod Radhoštěm (schvalované znění) 

P2 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Roţnova pod Radhoštěm 

 
 
 
Diskuse: 
p. Vychodil - odkazuje na čl. 6 odst. 3 - zda se jedná o úplatu či poplatek? Není zde odkaz 
na OZV. Dále se táže na výši poplatku. 
Ing. Martinák - v tomto případě nejde o místní poplatek, ale o poplatek, který schvaluje rada 
města. 
Mgr. Kosová - co se výše poplatku týče záležitostí se bude 18. 12. 2015 zabývat rada 
města, zde bude částka stanovena, informaci zastupitelům zašleme. PODNĚT! 
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Hlasování o usnesení č. 9/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o 
stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roţnov pod 
Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně 
závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 9 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:          0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.2.  Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 

sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm pro 
stavební řízení. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, nebo plánovanou stavbou zasahují do 
jiné cizí nemovitosti, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo provést stavbu na základě 
smlouvy. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení sluţebnosti. Pro povolení a realizaci stavby poţádal o uzavření smlouvy o zřízení 
sluţebnosti sjezdu tento stavebník: 
RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. Stavebník má v úmyslu provést připojení 
nového sjezdu o ploše cca 74,5 m

2
 z pozemku p. č. 846/2 přes pozemek p. č. 846/3 ve vlastnictví 

města Roţnov p. R. na pozemek ţadatele p. č. 782/8 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Láň). 
Sluţebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 2.000 Kč bez DPH 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P 1- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č. 130/2015/OSM/5 
 

Hlasování o usnesení č. 10/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
sluţebnosti na a v pozemku ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm č. 
130/2015/OSM/5 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto 
stavebníkem jako budoucím oprávněným ze sluţebnosti RETIGO s.r.o.,  Láň 2310, 756 
61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 607 94 062 (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 
846/2 přes pozemek města p. č.846/3 na pozemek stavebníka p. č. 782/8 v k. ú. Roţnov 
pod Radhoštěm, ul. Láň). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 10 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
 
7.3.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti v a 

na městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm 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 sluţebnosti 
inţenýrských sítí, kterými město stavebníkům umoţní umístění inţenýrských sítí do městských 
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pozemků. O umístění inţenýrských sítí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrských sítí poţádali tito stavebníci: 
1.Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 3625/1, p. č. 1715/12, p. č. 1399/16, p. č.3615/1 a p. č. 3615/2 v k. 
ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Lesní a ul. Frenštátská), která mu umoţní umístění vodovodu v rámci 
stavby „Vodojem Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu“. Vodovod povede přes výše uvedené 
městské pozemky v délce cca 640 m (komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně 
za předpokládanou úhradu 320.000 Kč bez DPH. Přesná úhrada bude určena na základě údajů o 
rozsahu sluţebnosti podle geometrického plánu. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě č. 344/2015/OSM/1, která je uvedena v příloze č. 1. 
2. ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemku p. č. 1012/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Meziříčská), která mu 
umoţní umístění rozvodu tepla v  rámci stavby ‚‚Přeloţka rozvodu a tepla pro domy na ul. Meziříčská, 
Roţnov pod Radhoštěm“. Teplovod povede přes výše uvedený městský pozemek v délce cca 2,5 m 
(komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou úhradu 1.500 Kč 
bez DPH. Přesná úhrada bude určena na základě údajů o rozsahu sluţebnosti podle geometrického 
plánu. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 344/2015/OSM/2, která 
je uvedena v příloze č. 2. 
3. pan Z.M. bydlištěm 756 61 Roţnov pod Radhoštěm a paní E.M., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
Stavebníci poţádali město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemku p. č. 1398/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, která jim umoţní uloţení 
vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka povede přes výše uvedený pozemek v délce cca 1,5 m 
(komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou úhradu 1.000 Kč 
bez DPH. Přesná úhrada bude určena na základě údajů o rozsahu sluţebnosti podle geometrického 
plánu. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 343/2015/OSM/1, která 
je uvedena v příloze č. 3. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 
Hlasování o usnesení č. 11/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
sluţebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm ve znění 
uvedeném v přílohách č. 1 aţ 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími 
oprávněnými ze sluţebnosti:  
1)  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 
(umístění vodovodu do městských pozemků p. č. 3625/1, p. č. 1715/12,p. č. 1399/16, p. 
č.3615/1 a p. č. 3615/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Lesní a ul. Frenštátská), 
smlouva č. 344/2015/OSM/1, 
 2)  ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ: 155 
03 461 (umístění přeloţky rozvodu tepla do městského pozemku p. č. 1012/2 v  k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská), smlouva č. 344/2015/OSM/2, 
 3) pan Z.M. bytem Roţnov p. R.  a paní E.M. bytem  756 61 Vigantice (uloţení 
vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1398/2 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm, ul. Slezská), smlouva č. 343/2015/OSM/1. Schválené smlouvy jsou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 11 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 

P 1- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.344/2015/OSM/1 
P2 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.344/2015/OSM/2  
P3 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.343/2015/OSM/1 
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7.4.  Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě na a v 
městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm 

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 poţádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro zápis do 
katastru nemovitostí tito stavebníci: 
1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO : 47674652. V 
souvislosti s akcí „Výměna vodovodu Roţnov pod Radhoštěm – ul. Polanského“ stavebník poţádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k 
městským pozemkům p. č. 3634/1 a p.č. 3634/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm. Vodovodní řad byl 
umístěn v pozemku p.č. 3634/1 a  p.č. 3634/2 v celkové délce 16m v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5939-8421/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 19.662,50 Kč včetně DPH. 
2. manţelé Č. , oba bytem 756 51 Zašová. V souvislosti s akcí „Statické zajištění objektu na parcele 
76/1 a připojení na inţenýrské sítě“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k městským pozemkům  p.č. 75/1 a p.č. 
1462/2  v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Přípojka splaškové kanalizace byla umístěna v pozemku p.č. 
75/1 a p.č. 1462/2 v celkové délce 6,5 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5937-8361/2015. 
Úhrada za zřízení věcného břemene činí 8.833 Kč s DPH. 
3. pan J.H. bytem 756 61 Roţnov pod Radhoštěm.  V souvislosti s akcí „Vodovodní přípojka na pitnou 
vodu“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
sluţebnosti inţenýrské sítě k městskému pozemku  p.č. 148/2  v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  
Vodovodní přípojka byla umístěna v pozemku p.č. 148/2 v celkové délce 3,2 m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5669-107/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 907,50 Kč s DPH. 
4. pan P.K.  756 61 Roţnov pod Radhoštěm.  V souvislosti s akcí „Novostavba řadových garáţí“ 
stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti 
inţenýrské sítě k městským pozemkům  p.č. 1300/18 a p.č. 1301 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  
Přípojka dešťové kanalizace byla umístěna v pozemcích p.č. 1300/18 a p.č. 1301 v délce 9,49m v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5965-62/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene je 7.562,50 
Kč s DPH. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 325/2015/OSM 
P2 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 337/2015/OSM 
P3 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 339/2015/OSM      
P 4 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 351/2015/OSM  

 
Hlasování o usnesení č. 12/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření smluv o zřízení úplatných sluţebností 
inţenýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm ve 
znění uvedeném v přílohách č. 1 aţ 4 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako 
oprávněnými ze sluţebnosti inţenýrských sítí: 
1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652, 
uloţení vodovodního řadu  v pozemku  p.č. 3634/1 a  p.č. 3634/2 v celkové délce 16 m 
v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5939-8421/2015  
(ulice Polanského), smlouva č. 325/2015/OSM, 
 2) manţelé Č., oba trvalým pobytem 756 51 Zašová, uloţení kanalizační přípojky v 
pozemku p. č. 75/1 a p.č. 1462/2 v celkové délce 6,5 m v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5937-8361/2015  (ulice Videčská), smlouva č. 
337/2015/OSM, 
3) pan J.H., trvalým pobytem 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, uloţení vodovodní 
přípojky v pozemku p.č. 148/2  v celkové délce 3,2 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5669-107/2014 (ulice Bayerova), smlouva č. 
339/2015/OSM, 
4) pan P.K., trvalým pobytem 756 61 Roţnov pod Radhoštěm,uloţení přípojky dešťové 
kanalizace v pozemku p.č. 1300/18 a p.č. 1301 v celkové délce 9,49 m v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5965-62/2015 (ulice Čs. 
armády), smlouva 351/2015/OSM.  
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
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 Hlasování o usnesení č. 12 /IX: 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.5  Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve 

prospěch města Roţnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
A) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem 
stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm“, která je realizována na území města Roţnov pod 
Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování podzemních přípojek kabelových rozvodů a veřejného osvětlení, které 
budou po jejich vybudování dále provozovány Městem Roţnov pod Radhoštěm.  
Kabelové rozvody a veřejné osvětlení je umístěno v pozemcích soukromých vlastníků v rozsahu GP 
5694- 95/2015, který je přílohou č.10  tohoto podání. Pro zajištění provozování, udrţování, provádění 
oprav a úprav kabelových rozvodů a veřejného osvětlení budou uzavřeny smlouvy o zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě mezi Městem Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě, investorem stavby ŘSD ČR a povinným z věcného břemene, kterými jsou:  
1. INFINAX s r.o., nábřeţí Dukelských hrdinů 754, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO: 27763838. 
Dotčeným pozemkem je p.č. 6104/1 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Celková délka kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení umístěna v tomto pozemku dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 
je 4,74m (smlouva č. 326/2015/OSM). 
2. pan L.D. bytem 756 61 Roţnov pod Radhoštěm a manţelé Z. oba bytem 756 53  Vidče. 
Dotčeným  pozemkem je  p.č. 1032/3 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Celková délka kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení umístěna v tomto pozemku dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 
je 7,29m (smlouva č. 327/2015/OSM). 
3. EP Roţnov, a.s., Boţeny Němcové 1720, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO: 45193631. 
Dotčenými  pozemky jsou p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. 
Celková délka kabelových rozvodu a veřejného osvětlení umístěná v těchto pozemcích dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014 je 65,56m  (smlouva č. 329/2015/OSM). 
4. FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO: 25309561. 
Dotčeným pozemkem je p.č. 1002/112 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Celková délka kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení umístěná v tomto pozemku dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 
je 4,14m (smlouva č. 330/2015/OSM).  
5. Manţelé T. oba bytem 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. Dotčený pozemek je p.č. St. 741 v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm. Celková délka kabelových rozvodů a veřejného osvětlení umístěná v tomto 
pozemku dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 je  11,15m  (smlouva č. 331/2015/OSM). 
6. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a manţelé Š. 
757 01 Valašské Meziříčí. Dotčeným pozemkem je p.č. 3812/6 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. 
Celkové délka kabelových rozvodů a veřejného osvětlení umístěna v tomto pozemku dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014 je 56,8m (smlouva č. 332/2015/OSM). 
7. pan J.Š. bytem 100 00 Praha 10 – Strašnice a paní A.T. bytem  756 61 Roţnov pod Radhoštěm. 
Dotčeným pozemkem je  p.č. 1032/5 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Celková délka kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení umístěná v tomto pozemku  dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 
je 43,23m  (smlouva č. 333/2015/OSM).   
Sluţebnosti inţenýrské sítě budou zřízeny za úplatu na základě znaleckých posudků. Úhrada bude 
hrazena investorem stavby - ŘSD ČR ve prospěch povinných ze sluţebnosti.    
B) Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby 
„Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm“, která je realizována na území města Roţnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování světelného signalizačního zařízení křiţovatky silnice I/35 s ulicí 
Meziříčská, podzemní přípojky kabelových rozvodů, veřejného osvětlení a kabelového vedení 
koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení.    
Z tohoto důvodu ŘSD ČR poţádalo o uzavření smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě pro výše 
uvedené stavby umístěné v pozemcích ŘSD ČR (jako povinného ze sluţebnosti inţenýrské sítě), 
které budou následně převedeny do vlastnictví Města Roţnov pod Radhoštěm.      
 
Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm jako 
oprávněného ze sluţebnosti inţenýrské sítě budou uzavřeny s:  
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení  –  pro „Stavební 
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objekt SOD 495-SSZ křiţovatka sil.I/35 s ulicí Meziříčská“ v pozemku  p.č. 3728/24 a  p.č. 3728/38  
vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v délce 18,14m dle geometrického plánu č. 5754-182/2014 (příloha 
č. 11 tohoto podání). Jednorázová úhrada za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 
334/2015/OSM stanovena ve výši 605,- Kč včetně DPH. 
2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného 
osvětlení –pro „Stavební objekt SO C  451“ a kabelové vedení – koordinačního kabelu světleného 
signalizačního zařízení SOD 497 – Koordinační kabel SSZ“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 998/8, p.č. 998/10, p.č. 1002/108, p.č. 1009/8, 
p.č. 1009/9, p.č. 1009/12, p.č. 1009/14, p.č. 1012/26, p.č. 1032/15, p.č. 3728/22, p.č. 3728/23, p.č. 
3728/24, p.č. 3728/25, p.č. 3728/26, p.č. 3728/27, p.č. 3728/28, p. č. 3728/29, p.č. 3728/31, p.č. 
3728/38, p.č. 3728/39, p.č. 3728/40, p.č. 3728/41, p.č. 3728/42, p.č. 3728/43, p.č. 3728/44, p.č. 
3729/5, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8, p.č. 3812/9, p.č. 6104/2 a p.č. 6226 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v 
celkové délce 1049,92m dle geometrického plánu č.5736-162/2014 (příloha č. 12 tohoto podání) a 
geometrického plánu č. 5708-103/2014 (příloha č. 13 tohoto podání). Jednorázová úhrada za zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 335/2015/OSM stanovena ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 

P2 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 327/2015/OSM 
P3 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 329/2015/OSM 
P4 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 330/2015/OSM 
P5 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 331/2015/OSM 
P6 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 332/2015/OSM 
P7 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 333/2015/OSM 
P8 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 334/2015/OSM 
P9 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 335/2015/OSM 
P10 - geometrický plán č. 5694-95/2014 
P11 - geometrický plán č. 5754-182/2014 
P12 - geometrický plán č. 5736-162/2014 
P13 - geometrický plán č. 5708-103/2014 

 
 
Hlasování o usnesení č. 13/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření:  
 A) smluv o zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě pro podzemní přípojky 
kabelových rozvodů a veřejné osvětlení ve znění uvedeném v přílohách č. 1 aţ 7 
důvodové zprávy mezi městem Roţnov 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 
sluţebnosti inţenýrské sítě: 
1. INFINAX s r.o., nábřeţí Dukelských hrdinů 754, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO: 
27763838 v pozemku p.č. 6104/1 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové délce 4,74m 
dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 326/2015/OSM), 
 2. pan L.D. 756 61 Roţnov pod Radhoštěm a manţelé Z. 756 53 Vidče v pozemku p.č. 
1032/3 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové délce 7,29m dle geometrického plánu 
č. 5694-95/2014 (smlouva  č. 327/2015/OSM), 
 3. EP Roţnov, a.s., Boţeny Němcové 1720, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
IČO:45193631 v pozemku p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm o celkové délce 65,56m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014  
(smlouva č. 329/2015/OSM), 
 4. FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO:25309561, 
v pozemku p.č. 1002/112 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové délce 4,14m dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 330/2015/OSM), 
 5.  manţelé T.  756 61 Roţnov pod Radhoštěm v pozemku p.č. St. 741 v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm o celkové délce 11,15m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 
(smlouva č. 331/2015/OSM), 

   P1 -  smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 326/2015/OSM 
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6. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a 
manţelé Š. 757 01 Valašské Meziříčí v pozemku p.č. 3812/6 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm o celkové délce 56,8m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva 
č. 332/2015/OSM) 
7. pan J.Š. 100 00 Praha 10 -Strašnice a paní A.T. 756 61 Roţnov pod Radhoštěm v 
pozemku p.č. 1032/5 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové délce 43,23m dle 
geometrického plánu č. 5694-95/2014  (smlouva č. 333/2015/OSM). 
 B) smluv o zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách 
č. 8 a 9 důvodové zprávy mezi městem Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněným a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako povinným spočívající ve zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě 
1. v pozemku p.č. 3728/24 a p.č. 3728/38 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové délce 
18,14m dle geometrického plánu č. 5754-182/2014 (smlouva č. 334/2015/OSM), 
 2. v pozemku p.č. 998/8, p.č. 998/10, p.č. 1002/108, p.č. 1009/8, p.č.1009/9, p.č. 1009/12, 
p.č. 1009/14, p.č. 1012/26, p.č. 1032/15, p.č. 3728/22, p.č. 3728/23, p.č. 3728/24, p.č. 
3728/25, p.č. 3728/26, p.č. 3728/27, p.č.3728/28, p.č. 3728/29, p.č. 3728/31, p.č. 3728/38, 
p.č. 3728/39, p.č. 3728/40, p.č. 3728/41, p.č. 3728/42, p.č. 3728/43, p.č.3728/44, p.č. 
3729/5, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8, p.č. 3812/9, p.č. 6104/2 a p.č. 6226 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm o celkové délce 1049,92m dle geometrického plánu č. 5736-162/2014 a 
geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 335/2015/OSM). Schválené smlouvy 
jsou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 13 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
7.6.  Projednání a schválení 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 dlaţbou. Převodem vlastnictví 
dotčených částí pozemků by měl být narovnán právní vztah se stavem skutečným s tím, ţe pozemek i 
stavba budou jednoho vlastníka, tj. Města Roţnov pod Radhoštěm coţ je i podmínkou čerpání financí 
z dotačních titulů. Jiţ dne 30. 10. 2012 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. XII/6 převod částí 
pozemků pod chodníkem na ulici Bezručova od vlastníků manţelů K. a pana M.Z. za cenu 220 Kč/m

2
 

pozemku. 
 Převod částí pozemků od vlastníků pana T.R. pana B. R. a paní D.R. se v roce 2012 neuskutečnil 
z důvodu připravované směny pozemků, coţ se v návaznosti na rekonstrukci kina neuskutečnilo. 
V současnosti jsou podmínky převodu dotčených částí pozemků s vlastníky dohodnuty a v návrhu 
usnesení řešeny jako: 
 
1. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1324/3 s vlastníkem panem B.R. 
 
2. Kupní smlouva a dohoda o zrušení věcných břemen  na části pozemků p.č. st. 860 a p.č. 1324/1 
s vlastníky panem T.R. a paní D.R.. Tyto pozemky, jejichţ části město Roţnov pod Radhoštěm kupuje 
do svého vlastnictví jsou zatíţeny věcným břemenem ve prospěch manţelů R., Roţnov pod 
Radhoštěm. Věcné břemeno  na převáděné části pozemků bude touto smlouvou zrušeno.  
Na dotčené části výše uvedených pozemků pod chodníkem na ulici Bezručova byl vypracován nový 
znalecký posudek. Dle znaleckého posudku soudního znalce Václava Adamce č. 76-3198/12 byly 
pozemky oceněny ve výši 220 Kč/m

2
 – viz příloha č. 5. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - kupní smlouva č. 272/2015/OSM 
P2 - kupní smlouva a dohoda o zrušení věcných břemen č. 353/2015/OSM 
P3 - geometrický plán č. 5225-25/2012 (kupní smlouva) 
P4-  geometrický plán č. 5225-24/2012 (kupní smlouva a dohoda o zrušení VB) 
P5 - znalecký posudek č. 61-3483/15 
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Diskuse: 
Ing. Kučera  - má technickou připomínku, proč se o daném usnesení hlasuje odděleně, když 
u jiných případů schvalujeme záležitosti týkající se více stavebníků najednou? 
Mgr. Ing. Janíková - usnesení je rozděleno, kdyby zastupitelé měli odlišný názor a chtěli 
schválit pouze jednu část.  
 

 
Hlasování o usnesení č. 14/IX: 

Zastupitelstvo města  schvaluje koupi části pozemku p.č. 1324/3 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5225-25/2012 jako 
pozemek p.č. 1324/5 o výměře 4 m2, od pana B.R., trvalým pobytem 756 61 Roţnov 
pod Radhoštěm za cenu ve výši 880 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní 
smlouvy č. 272/2015/OSM mezi  městem Roţnov pod Radhoštěm jako kupujícím a 
panem B.R. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 14 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
Hlasování o usnesení č. 15/IX: 

Zastupitelstvo města  schvaluje koupi částí pozemků p.č. st. 860 a p.č. 1324/1 v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5225-
24/2012  jako pozemky p.č. 6261 o výměře 14 m2 a p.č. 1324/4 o výměře 26 m2, od 
pana T.R.  756 61 Roţnov pod Radhoštěm a paní D.R., trvalým pobytem 756 61 Roţnov 
pod Radhoštěm za cenu ve výši 8.800 Kč dle důvodové zprávy a uzavření "Kupní 
smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 353/2015/OSM mezi městem Roţnov 
pod Radhoštěm jako kupujícím, panem T.R., paní D.R. jako prodávajícími a panem 
B.R. a paní F.R., oba trvalým pobytem Bezručova 604, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
jako oprávněnými z věcného  břemene ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové 
zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 15 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.7.  Projednání a schválení ţádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 

1250/1 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví města (areál ZŠ 5. května 1700). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm ( dále jen „město“ ) poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu 
pro zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, 
na nichţ se nachází místní komunikace, veřejná zeleň a stavby občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ) ve 
vlastnictví města Roţnova p.R.. Část těchto pozemků jiţ „úřad“ do vlastnictví města převedl a 
zbývající část pozemků nám „úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních 
náleţitostí (zřízení věcných břemen). 
V současné době se řeší převod pozemku p.č. 1250/1 o výměře 37915 m

2
 v k.ú. Roţnov pod 

Radhoštěm. Část tohoto pozemku nově označena p.č. 1250/31 o výměře 330 m
2
 se nachází 

v uzavřeném areálu Základní školy 5. května čp 1700 (viz. příloha č.1 GP č. 5935-1111/2015). Aby 
mohl být bezúplatný převod pozemku p.č. 1250/1 realizován poslal „úřad“ městu dokument „Informace 
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ke změně způsobu realizace pozemku p.č. 1250/1  k.ú. Roţnov pod Radhoštěm“ ze dne 29. 10. 2015 
kde navrhuje postup a stanovuje poţadavky pro dokončení bezúplatného převodu tohoto pozemku.      
Jedním z poţadavků úřadu pro převod části pozemku p.č. 1250/1 v areálu ZŠ 5. května je i vyjádření 
závazku usnesením zastupitelstva města o vyuţívání části tohoto pozemku u ZŠ k činnosti, která je 
konána ve veřejném zájmu a o kontinuální zachování této činnosti po dobu trvání omezujících 
podmínek, tj. 20 let ode dne nabytí majetku. 
Předkládaný návrh usnesení byl projednán a upraven právním odborem „úřadu“. 
Na základě takto předloţeného a schváleného usnesení, včetně doloţení dalších poţadovaných 
dokumentů k ZŠ 5. května 1700 připraví úřad příslušné smlouvy o převodu nemovitostí a ty zašle 
městu ke schválení zastupitelstvem města. 
Součástí tohoto podání jsou i další poţadované dokumenty úřadem (příloha č. 2,3), které budou úřadu 
zaslány, včetně poţadovaného počtu umístěných dětí v ZŠ – v současnosti 368 ţáků.  
Odbor správy majetku proto předkládá zastupitelstvu města k projednání navrţené usnesení. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P1 - GP č. 5935-1111/2015 
P2 – Školní vzdělávací program 
P3 – Výroční zpráva o činnosti školy 

 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  podání ţádosti  o bezúplatný převod nemovité věci, a 
to nového pozemku p.č. 1250/31, ostatní plocha, zeleň, o výměře 330 m2, který byl 
geometrickým plánem č. 5935-1111/2015 oddělen z pozemku p.č. 1250/1, katastrální 
území a obec Roţnov pod Radhoštěm, funkčně související a tvořící areál (zahradu) 
školského zařízení Základní škola 5. května 1700, Roţnov pod Radhoštěm, 
příspěvková organizace, IČ: 60990384, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 
00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeţí 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města 
Roţnov pod Radhoštěm. Uvedená část pozemku je vyuţívána pro činnost ve veřejném 
zájmu - výchova a vzdělávání dětí, kdy tato činnost bude zachována po dobu trvání 
omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovité věci. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu 
Roţnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto 
bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 16 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.8.  Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm (areál MŠ 5. května 
1527). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichţ se 
nachází místní komunikace a veřejná zeleň. Část těchto pozemků nám jiţ „úřad“ převedl a zbývající 
část pozemků nám „úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních náleţitostí (zřízení 
věcných břemen). 
V této předloţené smlouvě „úřad“ převádí městu část pozemku p.č. 1250/1 nově označeného p.č. 
1250/28 dle GP č. 5901-1088/2015 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  
Převáděný pozemek p.č. 1250/28 o výměře 2634 m

2
 se nachází v uzavřeném areálu Mateřské školy 

5. května čp 1527. 
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Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti a bezúplatný převod pozemku p.č.1250/28 v areálu MŠ 5.května do vlastnictví města 
Roţnov pod Radhoštěm , jak je uvedeno v návrhu usnesení. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - smlouva o bezúplatném převodu č. 340/2015/OSM (UZSVM/OVS/3806/2015-OVSH) 
 

 
Hlasování o usnesení č. 17/IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5901-
1088/2015 jako  pozemek p.č. 1250/28 o výměře  2 634 m2, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 
č. 340/2015/OSM (UZSVM/OVS/3806/2015-OVSH) mezi městem Roţnov pod Radhoštěm 
jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeţí 390/42, IČO 
69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č 17/IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Protinávrh přijat. 

 
 
 
7.9.  Projednání a schválení uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 6234 

v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm mezi městem Roţnov pod Radhoštěm jako 
kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako prodávajícím (parkoviště ul. Bayerova). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichţ se 
nachází místní komunikace a veřejná zeleň. Část těchto pozemků nám jiţ „úřad“ převedl a zbývající 
část pozemků nám „úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních náleţitostí (zřízení 
věcných břemen). 
Na základě dlouhodobého uţívání převáděné části pozemku p.č. 6234 jako placeného parkoviště ve  
vlastnictví města předloţil úřad pro převod této části pozemku do vlastnictví města kupní smlouvu. 
Cena za odkoupení části pozemku p.č. 6234 o výměře 32 m

2
 nově označeného jako p.č. 6234/2 dle 

GP č. 5902-1089/2015 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm činí 19.400 Kč.  
Za dobu bezesmluvního uţívání části pozemku p.č. 6234 od 9.9.1999 do 31. 12. 2014 je stanovena 
náhrada ve výši 28.211 Kč a za období od 1. 1. 2015 do 31.10. 2015 ve výši 1.815  Kč. 
Za dobu od 1. 11. 2015 do doby právních účinků vkladu práva dle této kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí město zaplatí úřadu za bezesmluvní uţívání převáděné části pozemku 5,97 Kč/den. 
Dle e-mailového sdělení úřadu byla cena pro prodej části předmětného pozemku pod parkovištěm  o 
výměře 32 m2 stanovena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 199/2014 Sb., 
a náhrada za bezesmluvní uţívání byla stanovena porovnávací metodou nájemného podobně 
uţívaných pozemků. 
Na základě připomínky právního a finančního odboru na dvouletou promlčecí lhůtu (§107 občanského 
zákoníku 40/1964sb., bezdůvodné obohacení) u stanovení výše částky za navrhované období 
bezesmluvního uţívání kupovaného pozemku byla kupní smlouva projednána dne 9. 12. 2015 ve 
finančním výboru za účasti vedení města, který doporučil smlouvu předloţit na jednání zastupitelstva. 
Při uplatnění nároku na promlčecí lhůtu u úřadu by byl převod výše uvedeného pozemku odsunut na 
neurčito a městu by byla na tuto část pozemku předloţena nájemní smlouva za nájemné v místě a 
čase obvyklé. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k schválení kupní smlouvu na převod nového 
pozemku p.č. 6234/2, část parkoviště na ul. Bayerova do vlastnictví města Roţnova p.R., jak je 
uvedeno v návrhu usnesení. 
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1- kupní smlouva č. 358/2015/OSM (UZSVM/OVS/3694/2015-OVSM) 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš  - doplňuje, že FV schválil usnesení 6 hlasy pro za účasti 6 členů. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 18/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  koupi části pozemku p.č. 6234 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5902-1089/2015 
jako  pozemek p.č. 6234/2 o výměře 32 m2, od  České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, 
Rašínovo nábřeţí 390/42, IČO 69797111 dle důvodové zprávy a uzavření kupní 
smlouvy č. 358/2015/OSM (UZSVM/OVS/3694/2015-OVSM) mezi městem Roţnov pod 
Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 18 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.10.  Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod 

technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická 
obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ se soukromým investorem. 

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. 
Předkládaná plánovací smlouva lokality „Pod Kozincem“ řeší napojení mj. budoucích rodinných domů 
(dále téţ „RD“) umístěných dle schematického vyznačení ve výkresu projektové dokumentace „výřez 
situace stavby-plán výstavby“, který je přílohou č. 1 této smlouvy, na pozemcích parc. č. 1383/2 a 
parc. č. 1384/11 (RD č.1), parc.č. 1383/28 a parc.č. 1384/12 (RD č.2), parc. č. 1369/1 a parc. č. 
1371/1, parc. č. 1383/22, parc. č. 1383/23, parc. č. 1371/2 a parc. č. 1381/1 (RD č.4), parc. č. 
1371/17, parc. č. 1378/6 a parc. č. 1379 (RD č.5), parc. č. 1386/2 (RD č. 6 –rezerva), na nově 
budovanou veřejnou infrastrukturu,tj. vodovodní řad a splaškovou kanalizaci a to včetně vedení 
komunikace ke všem shora uvedeným pozemkům pro stavby rodinných domů. 
Stavba nové dopravní a technické infrastruktury bude realizována dle projektové dokumentace 
„Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod Kozincem“ – revize 4 z 10. 8. 2015. 
V rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury bude vybudován nový vodovodní řad v délce cca 
172.4m a splašková kanalizace v délce cca 184,5m. Nový vodovodní řad a splašková kanalizace 
budou po vybudování a zkolaudování vykoupeny a převedeny do vlastnictví města. 
Eventuální převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace 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 činí pro:  

- vodovodní řad    417.208  Kč s DPH 
- splaškovou kanalizaci           1.320.594  Kč s DPH 

---------------------------------------------------------------  
celkem                        1.737.802 Kč s DPH 

Podle současně platných „Pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury“ obdrţí 
stavebníci 50% skutečně vynaloţených nákladů (dle předloţených faktur a dokladů) nebo ceny 
v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku na vybudované a převáděné stavby veřejné 
infrastruktury, coţ pro předpokládanou rozpočtovanou cenu činí cca 868.901 Kč s DPH. 
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Je předpoklad, ţe tato cena bude výrazně sníţena dle nabídek minimálně tří subjektů oslovených 
stavebníky k podání nabídek pro realizaci staveb dle plánovací smlouvy.  
V plánovací smlouvě je dohodnuto, ţe částka za výkup vodovodního řadu a splaškové kanalizace 
bude splatná v pěti rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet města 
Roţnov 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 a splaškové kanalizace městu Roţnov pod Radhoštěm. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení plánovací smlouvu 
na výstavbu a převod  technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 6 rodinných domů v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm - lokalita „Pod Kozincem“ s individuálními stavebníky dle návrhu usnesení. 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1- plánovací smlouva č. 347/2015/OSM 

 
 
Diskuse: 
RNDr. Mikušek  - namítá, že není zvykem, aby si někdo ponechal komunikaci ve svém 
vlastnictví. Jak je zde zabezpečena údržba komunikace především v zimě? Bude se 
s majitelem uzavírat další dohoda?  
Ing. Kubiš - záležitost je v řešení již 5 rokem, investor chtěl, aby komunikace byla zcela 
v jeho režii včetně infrastruktury. Po dohodě se společností VaK Vsetín a.s. však do toho 
nebude spadat vodovod a kanalizace tyto budou převedeny na město. Komunikaci si chce 
žadatel vybudovat sám na vlastní náklady. Stejně tak to bude s údržbou komunikace a 
veřejným osvětlením.  
Ing. Holiš - ve smlouvě v čl. 1 bod 4 se hovoří o tom, že  za veřejnou infrastrukturu se 
považují inženýrské sítě a komunikace uvedené v čl. III. pod bodem 1.- 4. této smlouvy. 
Požadavek města bylo doplnění zastavovací studie, která jasně vymezuje umístění RD a 
jejich počet. V rámci dohody se také řešila problematika komunikace tak, aby v kritickém 
místě byla postavena výhybna a tak byla zabezpečena průjezdnost. 
Bc. Blinková - táže se, zda není problémem šířka komunikace? 
Ing. Vojkůvková L. - komunikace skutečně může být soukromá. Tato má šířku 3 m,  je tedy 
dostačující, hasiči to schválili. Nebude to sice komfortní komunikace, ale bude průjezdná. 
Ing. Kučera - jak je smluvně ošetřeno, že vlastník bude provádět údržbu komunikace, 
především v zimě? 
Mgr. Kosová - město nebude údržbu provádět, pan Havlík bude mít smlouvy s jednotlivými 
staviteli. Jde o nestandardní smlouvu, protože občané většinou chtějí spoluúčast města. 
RNDr. Mikušek - obává se, že majitel může požadovat po uživatelích komunikace  poplatek. 
p. Koryčanský - co když tam domy budou vystavěny za účelem pronájmu a rekreace a 
město tam vloží finance na inženýrské sítě. Budeme potom požadovat o navrácení částky?  
Ing. Kubiš - pozemky nejsou v ÚP určeny k rekreačním účelům. Jde zde o 6 vlastníků 
pozemků a údržbu komunikace si s nimi investor bude řešit smluvně. 
Ing. Vojkůvková L. - povolíme výstavbu RD, ale  trvalý pobyt nemůžeme ovlivnit. 
p. Koryčanský - je zapotřebí upřesnit pravidla a záležitost podpořit, až budou známi majitelé 
pozemků. Abychom nepodporovali developera. 

 
Hlasování o usnesení č. 19/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření plánovací smlouvy ke stavbě "dopravní a 
technické obsluhy parcel v lokalitě Pod Kozincem", č. smlouvy 347/2015/OSM, mezi 
městem Roţnov pod Radhoštěm a ţadateli panem P.H. a paní B.H., oba trvalým  
pobytem 149 00 Praha 4 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení 

 
 Hlasování o usnesení č. 19 /IX: 

Pro:           12                    Proti:                    0 Zdrţel se:           7 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

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

 
V Rožnově p.R. dne: 
 
 
 
 

  
 
 

Razítko a podpis oprávněného pracovníka         

 objednatele 
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7.11  Projednání  a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví města   Roţnov pod Radhoštěm (ul. Svazarmovská, 
u bytových domů č.p. 1692,1693,1694 a1695). 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm poţádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování  
státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, na nichţ se 
nachází místní komunikace a veřejná zeleň. Část těchto pozemků nám jiţ „úřad“ převedl a zbývající 
část pozemků nám „úřad“ převádí postupně aţ po dořešení všech majetkoprávních náleţitostí (zřízení 
věcných břemen). 
V této předloţené smlouvě „úřad“ převádí městu pozemky v lokalitě ul . Svazarmovská u bytových 
domů čp. 1692,1693,1694 a 1695. 
Na pozemcích p.č. 1122/13, 1122/14 a 1152/4 se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve 
vlastnictví města a částečně veřejná zeleň. Na pozemcích p.č. 1128/5, 1152/5 a 1152/7 se nachází  
veřejná zeleň. Všechny tyto pozemky jsou uţívané jako veřejné prostranství. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti a bezúplatný převod pozemků p.č. 1122/13, 1122/14, 1152/4, 1128/5, 1152/5 a 1152/7 do 
vlastnictví města Roţnova p.R. , jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1-  smlouva o bezúplatném převodu č. 360/2015/OSM (UZSVM/OVS/2859/2015-OVSH) 

 
 
Hlasování o usnesení č. 19/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje bezúplatný převod celých pozemků: 
 p.č. 1122/13, o výměře 1587 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
 p.č. 1122/14, o výměře 948 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
 p.č. 1128/5, o výměře 30 m2, ostatní plocha, zeleň, 
 p.č. 1152/4, o výměře 661 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
 p.č. 1152/5, o výměře 137 m2,ost. plocha, ostatní komunikace, 
 p.č. 1152/7, o výměře 401 m2, zeleň, 
 vše v k.ú. a obci Roţnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
města Roţnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 360/2015/OSM 
(UZSVM/OVS/2859/2015-OVSH) mezi městem Roţnov pod Radhoštěm jako 
nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeţí 390/42, IČ 
69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 19 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
8.1  Projednání  a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. 
Předkladatel: Ing. Vráţel, Ing. Kučera Jan 
Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Roţnova pod Radhoštěm“ (dále jen „Dotační zásady“), platné pro rok 2016 a následující období včetně 
příloh. Nové zásady byly zpracovány z důvodu nutnosti respektování ustanovení novely zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
 
Dotační zásady stanoví jednotná pravidla postupu při podávání ţádostí o dotaci, při posuzování a 
hodnocení těchto ţádostí a při poskytování dotací. Dotační zásady, pokud nedojde ke změnám 
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v legislativě, jsou koncipovány na delší časové období. Na ně pak kaţdoročně bude navazovat 
vyhlášení programů pro příslušný kalendářní rok a časový harmonogram upřesňující terminy pro 
podávání ţádostí o dotaci, pro posuzování a hodnocení těchto ţádostí a pro poskytování dotací pro 
daný kalendářní rok. 

Dotaci lze poskytnout jen na základě ţádosti o programovou dotaci v rámci programů vyhlášených 
městem nebo na základě ţádosti o individuální dotaci, ve které bude ţadatelem určen účel dotace, 
prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace. 

Oproti Programovým zásadám platných pro rok 2015 dochází dále k následujícím nejdůleţitějším 
změnám: 
 

- nově jsou definování ţadatelé, kteří mohou o dotace ţádat, 
- obsah ţádostí (vzorové formuláře) o poskytnutí dotací odpovídá stanoveným poţadavkům 

vedených v § 10a odst. 3 novely zákona č. 250/2000 Sb., 
- vzory veřejnoprávních smluv uvedených v přílohách Dotačních zásad byly zpracovány 

v souladu s ustanoveními § 10a odst. 5 novely zákona č. 250/2000 Sb. 
 
V dotačních zásadách, vyjma podpory organizačního zajištění zvyšování kvality ţivota seniorů, není 
řešena sociální oblast. Podpora pro občany města v této oblasti je řešena prostřednictvím 
dobrovolného svazku obcí Sdruţení Mikroregion Roţnovsko v rámci „Zásad pro poskytování dotací 
v sociální oblasti na účely určené Mikroregionem Roţnovsko ve vyhlášených programech“. 
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Roţnov pod Radhoštěm  
P2- vzor/formulář ţádosti o poskytnutí individuální dotace 
P3- vzor smlouvy o poskytnutí programové dotace (agendové číslo v GINIS 352/2015/OSK) 
P4 - vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (agendové číslo v GINIS 354/2015/OSK) 

 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jan  - oproti loňskému roku dochází ke změně tak, že sociální oblast je řešena 
v rámci mikroregionu, nově je samostatná část pro seniory, a příspěvkové organizace obdrží 
příspěvek přímo.  
Bc. Blinková- táže se zda došlo ke shodě u všech obcí mikroregionu? 
Ing. Kučera Jan - nezapojí se obce Vigantice a Zubří. 
Mgr. Drápal - HC dostává dotaci na nájem, jak jsou na tom ostatní sportovní kluby a oddíly, 
které užívají tělocvičny v  městských zařízeních? 
Ing. Kučera Jan - HC nedostane dotaci od města na pokrytí zimního stadionu, Komerční 
domy budou město žádat o podporu na náklady spojené se sportováním mládeže a 
veřejnosti. Ostatní hodiny si mají Komerční domy za úkol prodat.  Co se týče jiných 
sportovních oddílů, pokud využívají tělocvičen městských organizací tak mají děti hodiny 
zdarma, město přispívá školám. 
Mgr. Kokinopulos -  školy sice dostávají od města určitou finanční náhradu za sport dětí, 
ale částečně  to také hradí ze svých zdrojů. Dále upozorňuje na formální chybu v materiálu, 
kdy ve smlouvě v  článku XVII. odstavec 4 v "Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Rožnov pod Radhoštěm" uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, je uvedena 
částka 100.001  Kč. POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 
Ing. Kučera Jan  - děkuje za upozornění, je třeba částku upravit v zásadách. 
 
Následuje 5 minutová přestávka 
 
 
Hlasování o pozměňovacím návrhu a usnesení  č. 21/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje měnu článku XVII. odstavec 4 v "Zásadách pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Roţnov pod Radhoštěm" uvedených v příloze č. 
1 důvodové zprávy, kdy částka 100.001  Kč se mění na částku 100.000 Kč. 
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Hlasování o usnesení č. 21 /IX: 

Pro:           17                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 22/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje   "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Roţnov pod Radhoštěm" dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy ve znění přijatých změn 
a dle příloh č. 2 aţ 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 22 /IX: 

Pro:           17                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
8.2  Projednání  a schválení programů programové dotace a časový 

harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2016. 
Předkladatel: Ing. Vráţel, Ing. Kučera Jan 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Roţnova pod Radhoštěm 
předkládáme zastupitelstvu města k vyhlášení Programy programové dotace a časový harmonogram 
pro podávání ţádostí o dotace, pro posuzování a hodnocení těchto ţádostí a pro poskytování dotací 
na rok 2016. 

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

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

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

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

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

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

 
Pro rok 2016 jsou vyhlašovány následující programy: 
 
PROGRAM I – Jednorázové aktivity a akce  
PROGRAM II – Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichţ vlastnictví jsou sportovní zařízení 
PROGRAM III – Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeţe 
PROGRAM V – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality ţivota seniorů 
PROGRAM VI – Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení  
kulturních programů a vystoupení 
 
Lhůty stanovené v časovém harmonogramu pro podávání ţádostí o dotace, pro posuzování a 
hodnocení těchto ţádostí a pro poskytování dotací na rok 2016 se řídí ustanoveními § 10a - § 10d 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 
P1 – Program I 
P1a- ţádost Program I 
P2 – Program II 
P2a- ţádost Program II 
P3 – Program III 
P3a- ţádost Program III 
P4 – Program IV 
P4a- ţádost Program IV 
P5 – Program V 
P5a- ţádost Program V 
P6 – Program VI 
P6a- ţádost Program VI 
P7-  časový harmonogram 

 
Diskuse: 
p. Jelínek   - není zde zahrnuta oblast životního prostředí. 
Ing. Vrážel - tato je zahrnuta v části P1, která je  v rámci programu pro všechny oblasti. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 23/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  a v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Roţnov pod Radhoštěm“ schválenými zastupitelstvem města dne 15. 
12. 2015 vyhlašuje programy programové dotace a časový harmonogram pro 
poskytování dotací pro rok 2016 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. 
Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 23 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
9.1  Projednání  a schválení smlouvy č. 210/2015/ORM o zřízení sluţebnosti 

inţenýrské sítě ve prospěch města v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Na 
Láni“ se společností RG Kámen s.r.o. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera Jan 
Město Rožnov pod Radhoštěm vybudovalo v roce 2014 dle projektové dokumentace pro stavební povolení 

stavbu „Veřejné osvětlení ul. Na Láni“. V rámci její přípravy byla usnesením zastupitelstva č. XXI./23 ze dne 8. 

4. 2014, schválena a následně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

33/2014/OR se společností RG kámen s.r.o. Společnost RG kámen s.r.o. je majitelem pozemků parc. č. 830/3 a 

830/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nad kterými byl vybudován, v rámci výše uvedené stavby, nadzemní 

zavěšený rozvod veřejného osvětlení v délce 15,0 m.  

Dle ustanovení čl. II., bodu 4. již uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě č. 33/2014/OR o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, byla připravena předkládaná smlouva o zřízení služebnosti č. 210/2015/ORM. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 210/2015/ORM 

P2 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.  

           33/2014/OR 

P3 – Geometrický plán č. 5886-73/2015 ze dne 3. 8. 2015 
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Hlasování o usnesení č. 24/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě, č. 
smlouvy 210/2015/ORM, v rámci stavby "Veřejné osvětlení ul. Na Láni" mezi městem 
Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností RG Kámen s.r.o., se sídlem 
Sokolská 408, 756 61 Roţnov 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. 24 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
 
9.2  Projednání  a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti 

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0245/2015/ORM pro 
územní řízení akce:„I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení 
společnosti Lidl a Billa“, se společností Billa Reality spol. s r.o. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera Jan 
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 rozvoje předkládá zastupitelstvu 
města ke schválení smlouvu budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu, kterou společnost Billa Reality spol. s r.o. umožní umístění inženýrských sítí a stožárů 
světelného signalizačního zařízení do svých pozemků. O umístění inženýrských sítí a stožárů 
světelného signalizačního zařízení a uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvy o právu provést stavbu požádalo Město Rožnov pod Radhoštěm jako stavebník. 

Smluvní strany se dohodly, že oprávnění dle této smlouvy o právu provést stavbu nabývá budoucí 
oprávněný bezúplatně.  
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a  smlouva o právu provést stavbu s Billa 
Reality spol. s r.o.  (GINIS č. 0245/2015/ORM) 
P2 – příloha smlouvy č.1 - Celkový situační výkres a koordinační situační výkres 

 
Hlasování o usnesení č. 25/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 0245/2015/ORM, pro 
územní řízení akce "I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení společnosti 
Lidl a Billa", mezi městem Roţnov pod Radhoštěm (budoucí oprávněný) a společností 
Billa Reality spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy,  IČ: 41603575 (budoucí 
povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování o usnesení č. 25 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
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9.3  Projednání  a schválení realizace a spolufinancování projektu „Veřejné WC 

- parkoviště VMP, Palackého ul., Roţnov pod Radhoštěm“. 
Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Kučera Jan 
Město Rožnov pod Radhoštěm předloží v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o dotace z Národního 
programu podpory cestovního ruchu pro rok 2016, program: Cestování dostupné všem, žádost o dotaci 
na projekt „Veřejné WC - parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“.   
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 
minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce 
roku 2016. 
Součástí povinných příloh žádosti je i usnesení zastupitelstva obce obsahující souhlas s realizací akce 
a doložení žadatele o zajištění vlastních zdrojů. 
 
V rámci projektu se mají realizovat dvě aktivity:  
1. Vybudování veřejného WC – parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod  Radhoštěm 
2. Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu 
 
Realizace projektu je podmíněna schválením finanční dotace z Národního programu podpory 
cestovního ruchu. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – situace „ Veřejné WC- parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ 

 
Diskuse: 
Ing. Šulgan  - táže se, zda proběhlo jednání s VMP a proč je částka tak vysoká? 
Ing. Marcin - město původně předkládalo jednodušší projekt na výstavbu WC. Ale po 
jednáních respektuje návrhy v rámci výzvy. Částka se navýšila z důvodu vyšších cen 
materiálu, bezbariérového zařízení.  V neposlední řadě  jde také o společný projekt,  ke 
kterému se vyjadřovali památkáři. Máme také určitá úskalí především co se týče 
majetkoprávní stránky  pozemku. Zde jsme záležitost chtěli řešit nájemní smlouvou, ta však 
není možná pro přijetí dotace. Záležitost se řeší na ministerstvu kultury a s VMP. Na 
únorovém zasedání zastupitelstva by měla snad být záležitost pozemku dořešena. 
Ing. Holiš - zhruba 2 mil. Kč bude stát jen stavba objektu, další navýšení nákladů bude 
představovat vybudování opěrné stěny u náhonu, včetně pilotáže. Toto bude řešeno 
v dalším stupni projektové dokumentace. Částka se ale postupně snižuje a věří, že nakonec 
dojdeme k přijatelnější výši.  
RNDr. Mikušek - upřesňuje, že VMP není vlastníkem pozemku, má na něm pouze právo 
hospodaření. Obává se, že jednání na ministerstvu kultury tak jednoduché nebude a že se 
záležitost protáhne. 
Mgr. Kosová - doplňuje, že investiční akce je v rozpočtu pod čarou. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 26/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  přípravu a realizaci projektu ""Veřejné WC - 
parkoviště VMP, Palackého ul., 
Roţnov pod Radhoštěm" a jeho spolufinancování ve výši 1.860 tis. Kč dle důvodové 
zprávy a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 26 /IX: 

Pro:           17                    Proti:                    0 Zdrţel se:           2 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
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9.4 Projednání  a schválení smlouvy o úhradě nákladů za realizaci dodatečných 

stavebních prací v rámci stavby „Čistá řeka Bečva II-C – opravy 
komunikací“ 

Předkladatel: Ing.Marcin, Ing. Kučera Jan 
V rámci stavby na odkanalizování obcí mikroregionu Vsetínsko s názvem „Čistá řeka Bečva II“, bylo 
rovněž uzavřeno tzv. opční právo (tj. právo zadavatele na poskytnutí dalších stavebních prací) na 
provedení oprav komunikací po vybudování kanalizace a to v celých šířkách. Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko (dále SOMV) si tuto podmínku vymezilo již v zadávacích podmínkách veřejných 
zakázek na stavební práce všech části projektu, tj. Čistá řeka Bečva II-A, Čistá řeka Bečva II-B a Čistá 
řeka Bečva II-C vyhradilo opční právo. V případě veřejné zakázky u části Čistá řeka Bečva II-C, 
uzavřelo SOMV dne 13. 11. 2012 smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou Strabag. 
 
Doba využití opčního práva je po celou dobu realizace stavebních prací Čistá řeka Bečva (základních 
investic částí A, B a C). Opční právo nelze převést na jiného zadavatele a SOMV je oprávněno jej využít 
pouze ve vztahu k zhotovitelům, kterým zadalo základní investice částí A, B a C a to se týká rovněž 
případných víceprací v rámci popisovaných stavebních prací. SOMV může zadat veřejnou zakázku na 
základě opčního práva pouze v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). 
 
Práce byly provedeny v zájmu města a v souladu s jeho potřebami. S opravami místních komunikací 
v rámci veřejné zakázky na stavební práce Čistá řeka Bečva II-C město počítalo a proto navýšilo 
v únoru a v září rozpočtovými opatřeními č. 2 a 6 i částku na opravy komunikací - Obnova komunikací 
ČRB II – opce – celkem na 9,350.000,- Kč, stavební práce i použitý materiál (dílo) jsou v potřebné 
kvalitě a rozsahu, kontrolu stavebních prací, použitého materiálu, užité technologie a celkového díla 
provedl odbor rozvoje a odbor správy majetku, počet metrů opravených místních komunikací uvedených 
ve změnovému listu č. č. 01/C OPCE/39.3, 39.4, 39.5, 39.6 odpovídá skutečnosti, cena dodatečných 
stavební prací – oprav místních komunikací odpovídá rozsahu a kvalitě díla, použitému materiálu i užité 
technologii  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – Smlouva o úhradě nákladů – (č. C 28-05-2014) 
P2 - ZL 01_C OPCE - SO39.xx 
P3 – Změnový list „opce Rožnov pod Radhoštěm“ 
P4 - Dodatek č.3 k SOD mezi SOMV a STRABAG vč. příloh 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - doplňuje, že jde o poslední krok, kterým uzavíráme akci ČŘBII.  
RNDr. Mikušek - s navýšením částky se počítalo, nevěděli jsme, co bude pod povrchem 
komunikací, požadavek je tudíž očekávatelný. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 27/IX: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  smlouvu o úhradě nákladů za realizaci dodatečných 
stavebních prací v rámci stavby "Čistá řeka Bečva II-C - opravy komunikací" se 
Sdruţením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 
70238880 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi 
města výše uvedenou smlouvu, po předloţení řádně uzavřeného dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo uzavřeným mezi Sdruţením obcí Mikroregionu Vsetínsko a společností 
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 ve znění 
uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy, podepsat. 
 
Hlasování o usnesení č. 27 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 
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   Usnesení přijato. 

 
 
10.1 Projednání poţadavku na změnu územního plánu Roţnov pod Radhoštěm. 
Předkladatel: Ing. Vojkůvková, Mgr. Kosová 
Předkládáme zastupitelstvu města poţadavek na změnu územního plánu, které jsme obdrţeli 23. 10. 
2015 od  paní H. P. bytem  756 61 Roţnov pod Radhoštěm.   
Důvodem ţádosti je záměr výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 811/2 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do plochy zemědělské. V současnosti 
se na něm nachází starší ovocný sad.    
 
Město Roţnov pod Radhoštěm má platný územní ze dne  30. 12. 2011, územní plán ve znění změny 
č. 1  nabyl účinnosti 16. 10. 2014.    
Územní plán byl vyhodnocen ve Zprávě o uplatňování územního plánu města Roţnova pod 
Radhoštěm za období 2012-2015, která byla schválena zastupitelstvem města dne 15. 9. 2015 pod č. 
usnesení 20/VII. Ve zprávě o uplatňování byl zjištěn dostatečný počet návrhových ploch pro bydlení 
vzhledem k demografickému rozvoji města.  Do územního plánu lze zařadit nové zastavitelné plochy 
pouze na základě prokázání nemoţnosti vyuţít jiţ vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního zákona). Tyto podmínky nejsou splněny, a proto 
schválení nových zastavitelných ploch pro bydlení by bylo v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona.   
 
Předmětný pozemek se nachází dle platného územního plánu v ploše zemědělské a je ze tří stran  
lemován plochami krajinné zeleně. Lokalita se nachází v neurbanizované ploše za hřbitovem u tzv. 
Kříţku, kde je další rozšiřování obytné zástavby nekoncepční a urbanisticky nevhodné. Není zde  
kapacitně vyhovující dopravní a technická infrastruktura.    
O záměru bylo jednáno na Komisi výstavby a ÚP dne 25. 11. 2015, která  změnu územního plánu na 
předmětném pozemku nedoporučuje. 
Pořizovatel rovněţ nedoporučuje pořízení změny územního plánu na uvedeném pozemku.     
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – Mapový podklad 
P2 -  Foto lokality  
 

 
Diskuse: 
Mgr. Kosová  - doplňuje, že tuto změnu ÚP stavební komise nedoporučila. 

  
 
Hlasování o usnesení č. 28/IX: 
Zastupitelstvo města  neschvaluje pořízení změny Územního plánu Roţnov pod 
Radhoštěm na pozemku parc. č. 811/2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 28 /IX: 

Pro:           15                    Proti:                    1 Zdrţel se:           3 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
 
11.1 Projednání návrhu na přejmenování ulice Svazarmovská předloţený paní 

Kvapilovou. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Dne 23. 9. 2015 byl na podatelnu Městského úřadu Roţnov pod Radhoštěm doručen návrh paní B.K., 
bytem  756 61 Roţnov pod Radhoštěm na přejmenování ulice Svazarmovská na ulici A. G. 
Masarykové, nebo Alice G. Masarykové, popř. dr. A. G. Masarykové. (viz příloha č. 1 důvodové 
zprávy) 
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Právo občana obce podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, popř. poţadovat projednání 
určité záleţitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, vyplývá z § 
16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích. Tomuto právu občana odpovídá povinnost příslušného 
orgánu obce návrh projednat a vyřídit. Protoţe rozhodnutí o přejmenování ulice spadá do vyhrazené 
pravomoci zastupitelstva, byl návrh paní B.K. na přejmenování ulice zařazen usnesením rady města 
na jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2015.  
 
Jak vyplývá z dopisu paní B.K. , je důvodem podání jejího návrhu na přejmenování ulice skutečnost, 
ţe název ulice Svazarmovská není v dnešní době jiţ aktuální, a je proto vhodné jej nahradit.  
 
Přestoţe lze s paní B.K.  ve vztahu k aktuálnosti názvu ulice v dnešní době souhlasit, domnívám se, 
ţe je nutné návrh na její přejmenování posoudit také s přihlédnutím k důsledkům, které s sebou 
přejmenování ulice přinese. Jedná se především o následující důsledky.  
 
a) Zneplatnění občanských průkazů fyzických osob s trvalým pobytem na ulici Svazarmovská.  
 
Dle informace vedoucí oddělení správních činností je na ulici Svazarmovská registrováno k trvalému 
pobytu celkem cca 734 osob. Z tohoto počtu by se zneplatnění občanského průkazu dotklo cca 630 
osob. Pro tyto osoby by tato skutečnost znamenala povinnost ve lhůtě 15 dnů ode dne provedené 
změny vyměnit své občanské průkazy. Výměna občanských průkazů je v tomto případě pro občany 
bezplatná, jejich osobní účast při výměně je však nezbytná.  
 
Současně je nutné upozornit, ţe v letošním roce uplynula lhůta 10 let pro povinnou hromadnou 
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Tato povinnost se dotkla i některých 
občanů s trvalým pobytem na ulici Svazarmovská. Pro tyto občany by tak přejmenování ulice 
znamenalo v poměrně krátké době opětovnou povinnost výměny občanského průkazu.  
 
 
b) Povinnost fyzických osob oznámit změnu adresy trvalého pobytu třetím subjektům. 
 
Přejmenováním ulice by fyzickým osobám vznikla povinnost oznámit změnu adresy trvalého pobytu 
některým státním organizacím a v podstatě všem nestátním (komerčním) institucím jako jsou banky, 
úvěrové společnosti, pojišťovny, dodavatelé energií, plynárny, lékaři, zubaři, zaměstnavatelé, školy, 
pošta (SIPO), telefonní operátoři atd. Ze státních organizací je povinnost oznámit změnu adresy 
trvalého pobytu stále ještě vůči zdravotní pojišťovně, registru vozidel, úřadu práce a ČSSZ. Bliţší 
informace, kde všude je třeba oznamovat změnu adresy trvalého pobytu, lze získat např. na 
webových stránkách správy základních registrů http://www.szrcr.cz/akce.  
 
c) Změna adresy sídla, popř. provozovny, právnických osob a podnikajících fyzických osob.  
 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají adresu sídla nebo provozovny na ulici 
Svazarmovská, budou nuceny provést změnu adresy svého sídla či provozovny nejen ve všech 
veřejných rejstřících, ve kterých jsou zapsány, ale také na všech svých firemních dokumentech 
(vizitky, propagační materiály, obchodní listiny atd.). Současně budou muset změnu adresy oznámit 
svým obchodním partnerům.  
 
S ohledem na výše uvedené důsledky, které by přejmenování ulice s sebou přineslo, a s ohledem na 
skutečnost, ţe návrh na přejmenování ulice je podán pouze paní B.K.  (podpisy dalších občanů města 
Roţnov pod Radhoštěm, zejména občanů s trvalým pobytem na ulici Svazarmovská, připojeny 
nejsou), doporučuji návrh paní B.K.  na přejmenování ulice neschválit.  
 
Návrh paní B.K. byl projednán také na jednání rady města dne 20. 11. 2015. Rada města schválení 
návrhu paní B.K.  na přejmenování ulice Svazarmovská nedoporučila (viz usnesení Rady města 
Roţnov pod Radhoštěm č. 386/27 ze dne 20. 11. 2015).  
 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – návrh paní B.K.  na přejmenování ulice Svazarmovská   

 
 
 
 

http://www.szrcr.cz/akce
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Diskuse: 
p. Koryčanský  - je překvapen nápady některých občanů. Přejmenování ulice s nejvyšším 
počtem obyvatel je naprostý nesmysl. Ale máme např. ulici Sevastopolská, kde je pouze ZŠ 
Koryčanské Paseky, gymnázium a jedna adresa. Tato by se např. mohla přejmenovat na 
Sluníčkovou. 
Ing. Holiš - táže se, zda jde o protinávrh? 
p. Koryčanský - nikoli, jde o námět. 
p. Jelínek  - doplňuje, že máme také ul. 1.máje, 5.května, Julia Fučíka, Pionýrskou ….. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 29/IX: 
Zastupitelstvo města  neschvaluje návrh paní B.K., trvalým pobytem Svazarmovská 
1692, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, na přejmenování ulice Svazarmovská dle 
důvodové zprávy a její přílohy. 
 
Hlasování o usnesení č. 29 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 
11.2 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ 

BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Město Roţnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s 
r.o., se sídlem Roţnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361.  
 
Protoţe v této společnosti dochází změnou zakladatelské listiny ke zřízení dozorčí rady, je nutné, aby 
dle § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), 
zvolil jediný společník v působnosti valné hromady členy dozorčí rady.  
 
Rozhodovat jako jediný společník v působnosti valné hromady, tedy i volit členy dozorčí rady, spadá 
podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené působnosti rady města.  
 
Navrhovat zástupce obce (kandidáty) do dozorčí rady společnosti, ve které má obec majetkovou 
účast, spadá podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích do vyhrazené působnosti zastupitelstva.  
 
Nově zřízená dozorčí rada společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. bude mít tři členy. 
Funkční období bude tři roky.   
 
Navrhovanými kandidáty na členy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s 
r.o. jsou:   
 
Ing. PAVEL KOCIÁN 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhuje politické hnutí ANO 2011  
- kandidát není členem ANO 2011 
- bliţší informace – viz přiloţený ţivotopis  
 
LENKA ANDRYSOVÁ 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhují Nezávislí Roţnováci   
- bliţší informace – viz přiloţený ţivotopis  
 
Ing. ANTONÍN ZBRANEK 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhuje Občanská demokratická strana   
- kandidát není členem ODS 
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- bliţší informace – viz přiloţený ţivotopis  
 
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – CV Ing. Pavel Kocián  
P2 - CV Lenka Andrysová 
P3 - CV Ing. Antonín Zbranek 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 30/IX: 
Zastupitelstvo města  navrhuje jako zástupce města Roţnov pod Radhoštěm do 
dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem Roţnov pod 
Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361 tyto kandidáty:  
Ing. PAVEL KOCIÁN, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
LENKA ANDRYSOVÁ, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
Ing. ANTONÍN ZBRANEK, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
 
 
Hlasování o usnesení č. 30 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
11.3 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti 

KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. 
Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Město Roţnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, 
spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 48390453.  
 
Protoţe v této společnosti dochází změnou zakladatelské listiny ke zřízení dozorčí rady, je nutné, aby 
dle § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), 
zvolil jediný společník v působnosti valné hromady členy dozorčí rady.  
 
Rozhodovat jako jediný společník v působnosti valné hromady, tedy i volit členy dozorčí rady, spadá 
podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené působnosti rady města.  
 
Navrhovat zástupce obce (kandidáty) do dozorčí rady společnosti, ve které má obec majetkovou 
účast, spadá podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích do vyhrazené působnosti zastupitelstva.  
 
Nově zřízená dozorčí rada společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. bude mít tři členy. 
Funkční období bude tři roky.   
 
Navrhovanými kandidáty na členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. 
s r.o. jsou:  
 
Ing. JIŘÍ PAVLICA 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhuje politické hnutí ANO 2011 
- kandidát je členem ANO 2011 
- bliţší informace – viz přiloţený ţivotopis  
 
MARTIN BARATKA 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhují STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
- bliţší informace – viz přiloţený ţivotopis  
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Ing. ANDRZEJ SIKORA 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
- kandidáta navrhuje Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
- kandidát je absolventem VŠZ v Brně, státní zkouška z provozní ekonomiky, několik let pracoval jako 

ředitel obvodního oddělení Policie ČR v Roţnově p.R., v současné době je členem bytové komise 
zřízené Radou města Roţnov p.R. 

 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 

P1 – CV Ing. Jiří Pavlica 
P2_CV_Martin Baratka 

 
Hlasování o usnesení č. 31/IX: 
Zastupitelstvo města  navrhuje jako zástupce města Roţnov pod Radhoštěm do 
dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 
1000, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 tyto kandidáty: 
Ing. JIŘÍ PAVLICA,  756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
MARTIN BARATKA, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
Ing. ANDRZEJ SIKORA, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. 
 
Hlasování o usnesení č. 31 /IX: 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdrţel se:           1 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 

 
11.5 Souhlas s ukončením kontroly Městské knihovny a místních poplatků 

v roce 2016  
Předkladatel: p. Zavadil 
p. Zavadil, předseda kontrolního výboru (KV) informoval, ţe na základě usnesení č. III/18 ze dne 17. 
2. 2015 byl schválen plán činnosti kontrolního výboru. V plánu je uvedeno, ţe KV v roce 2015 provede  
kontrolu místních poplatků a kontrolu příspěvkové organizace- Městská knihovna. KV ţádá o 
prodlouţení lhůty této kontroly pro rok 2016.  

 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  - táže se, zda je s kontrolou nějaký problém? 
p. Zavadil - nejsou problémy, předpokládali, že kontrolu stihnou provést do konce roku 2015, 
to se nepodařilo a  tak  by rádi v této práci ještě pokračovali. 
p. Vičarová - táže se, zda si nechtějí určit konkrétní termín? 
p. Zavadil - nechce se vázat konkrétními termíny, ale předpokládá, že kontrola by měla být 
provedena  v prvním pololetí 2016. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 32/IX: 
Zastupitelstvo města  souhlasí s ukončením kontroly Městské knihovny a místních 
poplatků kontrolním výborem v roce 2016 
 
Hlasování o usnesení č. 32 /IX: 

Pro:           19                    Proti:                    0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
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12.1 INFORMACE o vkladu vodohospodářského majetku do společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (bez návrhu na usnesení) 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Zastupitelstvo města Roţnov pod Radhoštěm 23. 6. 2015 projednalo moţnost vkladu vodovodních 

řadů a kanalizačních stok ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm do základního kapitálu 

společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen „ VaK Vsetín, a.s.“) 

Dne 9. 11. 2015 byla městu Roţnov pod Radhoštěm doručena informace od společnosti VaK Vsetín, 

a.s. související s projednáním výše uvedeného záměru představenstvem společnosti VaK Vsetín, a.s..  

 

Vklad vodovodních řadů a kanalizačních stok bude uskutečněn v roce 2017. 

 

Postup při převodu je plánován v těchto krocích: 

 

1. Město Roţnov pod Radhoštěm předá společnosti VaK Vsetín, a.s. ekonomické a technické 

podklady včetně potřebné dokumentace do 30. 6. 2015. 

2. VaK Vsetín, a.s. zajistí zpracování znaleckého posudku. 

3. Představenstvo VaK Vsetín, a.s. schválí záměr vkladu a vydání akcií. 

4. Město Roţnov pod Radhoštěm projedná nepeněţitý vklad s počtem akcií v zastupitelstvu města. 

5. VaK Vsetín, a.s. zajistí vypořádání a předání akcií. 

  

Diskuse: 
p. Vychodil  - táže se, jaký je předpokládaný objem vkladu? 

Ing. Kubiš  - v žádosti je objem vodovodů cca 4 mil. Kč, kanalizační sítě asi 10 mil. Kč. Nyní 

máme zpracován pasport na splaškovou kanalizaci,  zde proběhne ověření dle znaleckého 

posudku, což se promítne také na ceně.  

 
 

 

12.2 INFORMACE o návrhu kandidátů a jejich volbě do funkce přísedících 
Okresního soudu ve Vsetíně. 

Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Starosta města obdrţel dne 24. 11. 2015 dopis předsedy Okresního soudu ve Vsetíně, ve kterém 
předseda okresního soudu ţádá, aby Zastupitelstvo města Roţnov pod Radhoštěm navrhlo a zvolilo 
na období let 2016 aţ 2020 přísedící Okresního soudu ve Vsetíně.  
Poslední volby přísedících proběhly v roce 2014. Při těchto volbách však ze strany zastupitelů města 
Roţnov pod Radhoštěm kandidáti do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně navrţeni nebyli. 
V současné době tak u Okresního soud ve Vsetíně přísedící, kteří by byli zvoleni za město Roţnov 
pod Radhoštěm, nepůsobí.  
Předseda okresního soudu ţádá 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. Kandidáty 

navrhují členové zastupitelstva.  
 

2. Posouzení schválených kandidátů předsedou okresního soudu. 
 

3. Zvolení kandidátů do funkce přísedících zastupitelstvem města. 
 
Schválení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Roţnov pod 
Radhoštěm (krok 1) bude zařazeno na jednání zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm dne 23. 
02. 2016.  
 
Z tohoto důvodu Vás prosím o sdělení Vašich návrhů vhodných kandidátů do funkce 
přísedících, a to nejpozději do 25. 1. 2016. (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 
pobytu, kontaktní údaje) 
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Ze strany městského úřadu budou osloveni ti, kteří jiţ funkci přísedícího u soudu vykonávali. 
Současně informaci o moţnosti ucházet se o místo přísedícího u Okresního soud ve Vsetíně za město 
Roţnov pod Radhoštěm zveřejníme na webových stránkách města. 
 
Předpoklady pro výkon funkce přísedícího okresního soudu voleného za město Roţnov pod 
Radhoštěm a obecné informace k výkonu funkce přísedícího  
 
1. Kandidát na výkon funkce přísedícího:   

a) musí být státním občanem ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Roţnově pod 
Radhoštěm, nebo v Roţnově pod Radhoštěm pracuje,  

b) dosáhl věku nejméně 30 let, 
c) je plně svéprávný a bezúhonný (nutno doloţit výpisem z rejstříku trestů),  
d) jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, ţe bude funkci přísedícího vykonávat 

řádně a   
e) souhlasí s ustanovením do funkce přísedícího.  

   
2. Občané narozeni před 1. 12. 1971 jsou povinni doloţit lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve 

smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Funkční období přísedícího je 4 roky. Po zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy okresního 

soudu.  
 

4. Přísedící by neměli zpravidla zasedat u soudu více neţ 20 dnů v kalendářním roce. Přísedící 
rozhodují v senátech sloţených ze soudce a dvou přísedících v pracovně právních a trestních 
věcech. Podle telefonického sdělení předsedy Okresního soudu ve Vsetíně budou přísedící za 
město Roţnov pod Radhoštěm zařazeny především do senátů rozhodujících o pracovně právních 
věcech, které se projednávají na pobočce OS ve Valašském Meziříčí.  

 
5. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí.   
 
6. Přísedící můţe být na návrh předsedy okresního soudu z důvodů uvedených v zákoně o soudech 

a soudcích zastupitelstvem města ze své funkce odvolán. Přísedící se můţe své funkce vzdát, a to 
i bez uvedení důvodu. 

 
7. Přísedícímu, který je v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout v souladu s § 200 

a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 
práce“) pracovní volno.  Podle § 93 zákona o soudech a soudcích náleţí tomuto přísedícímu za 
dobu, po kterou vykonává funkci přísedícího (zasedá u soudu) nebo plní jiné povinnosti spojené 
s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (tzv. refundace mzdy). 

 
8. Přísedící, který není v pracovním poměru, je ale výdělečně činný, přísluší náhrada ušlého výdělku 

za dobu výkonu funkce přísedícího nebo za dobu plnění jiných povinností spojených s touto funkcí 
v jím prokázané výši, nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den (podrobněji viz 
vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 44/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 
9. Přísedící mají nárok na náhradu hotových výdajů za podmínek a ve výši stanovených předpisy 

upravující cestovní náhrady (viz § 151 a násl. zákoníku práce).  
 
10. Přísedícím přísluší za kaţdý den jednání u soudu paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 

150 Kč (před zdaněním).  
 
 

Diskuse: 
Ing. Janíková  - vyzývá zastupitele k návrhu možných kandidátů. 
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12.3 INFORMACE o zásadách pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely 
určené mikroregionem.  

Předkladatel: Mgr. Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Na zasedání Mikroregionu Roţnovsko se starostové členských obcí (mimo město Zubří a obec 
Vigantice) dohodli, ţe podpora pro občany mikroregionu v oblasti sociální bude řešena prostřednictvím 
dobrovolného svazku obcí Sdruţení Mikroregion Roţnovsko v rámci „Zásad pro poskytování dotací 
v sociální oblasti na účely určené Mikroregionem Roţnovsko ve vyhlášených programech“. 
Z uvedeného důvodu bude proto povýšen členský příspěvek obcí do rozpočtu Miroregionu Roţnovsko. 
 
V sociální oblasti bude Mikroregion Roţnovsko pro rok 2016 vyhlašovat 2 programy:  

Program P1 je určený na částečnou úhrada provozních výdajů/nákladů subjektů pověřených 
poskytováním sociálních sluţeb obecného hospodářského zájmu a bude především slouţit na 
dorovnání vyrovnávací platby, kterou tyto subjekty obdrţely ze Zlínského kraje. 
Z Program P2 budou podporovány ostatní aktivity v sociální oblasti mimo sluţby obecného 
hospodářského zájmu. 
 
Jako informaci Vám proto předkládáme materiály, které budou schvalovány na valné hromadě 
Mikroregionu Roţnovsko dne 21. 12. 2015: 
 
- Zásady pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené Sdruţením Mikroregionu 
- Vyhlášené programy pro rok 2016 pro sociální oblast, včetně ţádostí a vzorových smluv 
- časový harmonogram pro rok 2016 
 
Jedná se o pracovní verze, můţe dojít ještě k některým nepodstatným úpravám nemajícím vliv na 
obsah těchto materiálů. 

 
Pozn. v 18:20 hod. odchází Ing. Houška 
 
 

Diskuse: 
p. Jelínek   - záležitosti by posuzovala a hodnotila  sociální komise v Rožnově p.R., která má 
bohaté zkušenosti s přerozdělováním podobných žádostí  a na společném zasedání by pak 
předložila souhrnnou informaci o  přerozdělení financí. Každá obec bude mít v komisi  svého 
zástupce, který pak bude informovat starosty obcí. 
Bc. Blinková -  dodává, že zde je velmi důležité, aby žádosti posuzovali odborníci. 
Ing. Kučera Jan - samotné obce odborníky na sociální oblast nemají, právě proto to bude 
Rožnov zaštiťovat. Každá obec bude mít v komisi své zastoupení. Odbornost  garantujeme 
my. 
 

 
Diskuse, informace, různé: 
Ing. Holiš   - informuje o investiční akci ČŘB II, která je již ve finálním stadiu a od ledna 2016 
budou moci zájemci žádat o připojení se. 
Co se týče rekonstrukce I/35.  18. 12. 2015 by měly být ukončeny stavební práce pro rok 
2015.  S křižovatkou je velký problém, nevyhovuje průjezdnosti.  Na tuto situaci upozorňovali 
investora ŘSD několikrát, bez výsledně. Nyní ŘSD zpracovává bezpečnostní audit a čekáme 
na jejich vyjádření. Budeme požadovat kontrolu průjezdnosti za plného provozu. O dalších 
krocích budeme zastupitele informovat.  Nicméně provedl se doposud velký kus práce 
především na I/35 samé.  Stavba však neprobíhala bez problémů, na mnohé město 
upozorňovalo, ale nebyly akceptovány ze strany zhotovitele. Očekáváme tudíž od zhotovitele 
omluvný dopis.  
Ing. Kučera Jaroslav - upozorňuje na „mrtvé“ náměstí ve víkendových dnech, kdy si 
v sobotu či neděli odpoledne nemohou dát turisté na našem náměstí ani občerstvení, 
protože je všude  zavřeno. 
p. Koryčanský - má několik dotazů:  
1)  jak to vypadá s chodníkem Tylovice-Hážovice? 
2) zda u křižovatky u Janíka skutečně nebude zachován odbočovací pruh směrem na 
náměstí? 
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3) upozorňuje na problém osob bez přístřeší, kteří se vyskytují na poliklinice. Často se zde 
nechají zamknout a nocují tam. 
4) poukazuje na vysoké částky, které platí stavebníci, pokud žádají o vynětí pozemku ze 
zemského půdního fondu - zda by se s tím nedalo něco dělat? 
Ing. Holiš - adt. 1 - smlouva je podepsaná, práce mohou začít. Po dohodě s osadním 
výborem Hážovice se čeká na příznivější klimatické podmínky, aby se práce mohly udělat 
najednou. 
Adt. 2 - na jaře 2015 proběhlo veřejné setkání s investorem a byli jsme ubezpečováni, že vše 
je v  pořádku. Dnes už ŘSD vidí  problémy. Obává se, že město mělo argumentovat v letech 
2009-2010, kdy bylo přizváno k projektu, jako účastník řízení. Město tehdy záležitost 
nepřipomínkovalo, takže investor postupoval dle souhlasu. 
Adt. 3 - co se polikliniky týče upozorníme Městskou policii aby polikliniku častěji kontrolovala. 
Adt. 4 - o záležitosti hovořili také na zasedání mikroregionu, postihuje citelně i menší 
stavebníky.  Finance z poplatků jdou do rozpočtu státu i obcí. Celá záležitost se rozjela velmi 
nenápadně, bez předchozího uvědomění.  
Ing. Vojkůvková - doplňuje, že je nachystaná novela ke zrušení těchto poplatků. 
Bc. Blinková - bylo by dobré uvědomit strážníky městské policie, aby kontrolovali polikliniku 
vždy před jejím uzavřením! PODNĚT! 
RNDr. Mikušek - co se týče I/35 - v minulosti bylo město skutečně přizváno jako účastník 
řízení, seznámili nás s projektem  a když město předložilo své připomínky k danému 
projektu, bylo řečeno, že pokud do projektu město bude zasahovat, investor akci  bude 
muset odložit  a tím by mohl přijít o peníze. 
Ing. Holiš - ukončuje zasedání zastupitelstva, přeje všem zastupitelům i přítomným příjemné 
prožití vánočních svátků a děkuje všem za spolupráci v roce 2015.  
 
 
 
 
13.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:40 hod.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     15. 12. 2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
RNDr. Václav Mikušek            ………………………………………. ………………. 
   
 
Lenka Vičarová                ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


