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Z Á P I S 
ze VIII.  zasedání  

Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 27. října 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 Rozpočtová opatření. 

                                                                                       -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 
 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

oddělení majetkoprávní: 

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

městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení. 

7.2 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti v a na městských 

pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení. 

7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrských sítí na a v městských 

pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm. 

7.4 Projednání a schválení  dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 11. 11. 2004 na převod 

pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice – zrušení omezujících podmínek.  

                                                                                      -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 
 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

8.1 Projednání a schválení poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí. 
8.2 Projednání a schválení poskytnutí dotace Hockey clubu Roţnov. 
                                                                                           - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 
 
 

9. ODBOR ROZVOJE 

9.1    Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a 
smlouvy o právu provést stavbu č. 0246/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Roţnov pod 
Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“. 

9.2  Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a 
smlouvy o právu provést stavbu č. 0241/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Roţnov pod 
Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“. 

9.3  Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a 
smlouvy o právu provést stavbu č. 0242/2015/ORM, pro územní řízení akce „I/35 Roţnov pod 
Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“. 

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

10.1    Volba nového člena finančního výboru. 
10.2  Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, 

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

ROŢNOV, spol. s r.o. 
10.4 Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. 

s r.o. 
10.5 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, 

spol. s r.o. 
10.6 Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o. 
10.7 Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti Městské lesy Roţnov, 

s.r.o. 
                                                                               -   Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková 
 
10.8 Projednání a schválení smluv o převodu (koupi) podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o.    

                                                                        -   Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Ing. Veronika Janíková                

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

11.1 Informace o zřízení pozice destinačního manaţera. 
11.2 Informace o záměru společného financování sociální oblasti mikroregionem Roţnovsko. 
11.3 Informace o přípravě projektu psího útulku. 
11.4 Informace o stavu sdruţení Regionu Bílé Karpaty. 
11.5 Informace o činnosti komisí za rok 2015. 
                                                                                  -   Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Kristýna Kosová 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

VIII. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:05 hodin. 
Přítomno:   18 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Jaroslav Kučera, Libor Zavadil, Ing. František Šulgan 
 

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. 

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELU ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  RNDr. Ivana Lukáše    -  souhlasí 
-  Ing. Martina Houšku    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

 



 

 3 

Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
Mgr. Martina Drápala, jako předsedu  – souhlasí 
p. Petra Jelínka     – souhlasí 
Bc. Markétu Blinkovou     – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

Pro:           17                      Proti:                     0 Zdrţel se:           1 Nehlasoval:           1 

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Mgr. Kosová - Informuje o zařazení dodatečného bodu č. 7.5. „Projednání a schválení 
smlouvy o zřízení věcného břemene na a v městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm“. 
 Jedná se o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a RWE GasNet, s.r.o. týkající se přeloţky plynovodu.  Podklady 
k tomuto dodatečnému bodu byly zaslány zastupitelům dne 22.10.2015. 

 
Hlasování o návrhu Mgr. Kosové: 
zařazení dodatečného bodu č. 7.5. „Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného 
břemene na a v městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm“. 
 
Hlasování o návrhu na doplnění programu: 

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

       
      Návrh přijat. 

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

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

4.  Informace o plnění úkolů zastupitelstva města 
Ing. Martinák informuje, ţe Městský úřad neeviduje ţádné úkoly uloţené zastupitelstvem 
města. 

 
5.1.   Informace o činnosti Rady města 
Ing. Martinák informuje, ţe od posledního zářiového zasedání zastupitelstva se rada města 

sešla na  3 jednáních, která se uskutečnila ve dnech:25.9.2015, 9.10.2015 a 23.10 2015. 

Celkem projednala 24 bodů. Přijatá usnesení z jednotlivých zasedání jsou zveřejněna na 

internetových stránkách města, nebo na sdíleném disku (Google). 
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Diskuse: 
Bc. Blinková  - k činnosti RM by měla několik dotazů, týkajících se přijatých usnesení  
č. 327/23, 329/23 a 340/23. Jedná se o schválené programové podpory jednotlivých 
ţadatelů. Jde o neziskové organizace. S tím nemá problém. Problém má se schválenou 
programovou podporou č. X Michalu Nejezchlebovi, se sídlem 756 53, Vidče 233,  IČO  
87266164, ve výši  16.000 Kč účelově určené na uspořádání Dne architektury 2015 v 
Roţnově pod Radhoštěm konaném 3. 10. 2015 . Tato ţádost neodpovídá zásadám. Ţádá o 
písemnou odpověď. ÚKOL! 
Ing. Martinák - souhlasí 
Ing. Houška - viz usnesení RM č. 317/22 -  po projednání ve stavební komisi, připravit studii 
na vybudování „Denního centra a noclehárny pro osoby bez přístřeší“ v lokalitě ul. Letenská. 
Táţe se, co stavební komise doporučila? 
Ing. Holiš - byly vytipovány 3 lokality vhodné k vybudování „Denního centra a noclehárny“. 
Rada města nakonec doporučila připravit studii pro lokalitu na ul. Letenská. Jedná se o 
prostor mezi budovou úřadu a malým parkovištěm. 
Bc. Blinková - pokud zde dojde k záboru parkoviště, jak se bude řešit náhradní parkování. U 
polikliniky je to stálý problém. 
Ing. Holiš - výstavba objektu nezasáhne do stávajících parkovacích ploch. V objektu bude 
parkoviště v přízemí v patře pak denní centrum a noclehárna. Zda to ale bude vůbec moţné, 
má zjistit právě zadaná studie. Zastupitelé budou se záleţitostí obeznámeni. 
Mgr. Kosová - doplňuje, ţe záměr bude projednáván veřejně.  
p. Vychodil - má dotaz, kdyţ uţ RM rozhodla, jak to souvisí s veřejným projednáváním? 
Ing. Holiš - RM rozhodla o zhotovení studie v dané lokalitě. Abychom mohli záleţitost 
předloţit na veřejném projednávání, musíme mít podklady. 
Ing. Kučera - RM vybírala z 3 lokalit a rozhodla se pro lokalitu na ul. Letenská. K veřejnému 
projednávání by mělo dojít ještě v letošním roce. Diskuse by měla být vedena nejen k 
záleţitosti vybudování noclehárny, ale k celkové  problematice bezdomovectví. 

 
 
 
5.2.   Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 

 
Ing. Holiš - informuje, ţe dopisem ze dne 2. 10. 2015 pan David Zapletal rezignoval nejen 
na post člena finančního výboru, ale také na post člena  pracovní skupiny,  zřízené ke kauze 
IPR . Tato pracovní skupina bude tedy pokračovat ve své práci dále ve sloţení bez pana 
Zapletala. Hnutí STAN navrhne nového kandidáta. 
Mgr. Vrublová -  podává informaci o aktuálním stavu probíhajícího soudního sporu. Spor ve 
věci o určení vlastnického práva k ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky. Dostali jste 
minule informaci o výsledku jednání okresního soudu Vsetín, kdy tento soud naši ţalobu o 
určení vlastnického práva k výše jmenovaným budovám zamítl. V mezidobí nám bylo 
doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Mgr. Mumulos podal proti výsledku soudního 
rozhodnutí odvolání.  
Co se týče hlavního soudního sporu o určení vlastnického práva k 27 nemovitostem. Dne 14. 
10. 2015 proběhlo ústní jednání v této věci u Krajského soudu v Ostravě s tím, ţe 22. 10. 
2015 byl vynesen rozsudek. Tento rozsudek krajského soudu zrušil, respektive změnil  
rozhodnutí okresního soudu tak, ţe ţaloba spol. IPR o určení vlastnictví k těmto 
nemovitostem se zamítá. Krajský soud rozhodl tedy obdobně, jako v březnu 2012. Rozsudek 
jsme zatím neobdrţeli v písemné formě. Jakmile tak bude učiněno, bude zveřejněn na 
webových stránkách města. Co se týče soudního sporu o povolení vlastnického práva 
k těmto 27 nemovitostem do katastru nemovitostí. Zde krajský i vrchní soud vyhověl ţalobě 
města o povolení vkladu dotčených nemovitostí do katastru.  Na základě dovolání  IPR  
Nejvyšší soud rozsudky krajského i vrchního soudu zrušil a vrátil záleţitost k dalšímu řízení 
Krajskému soudu v Ostravě. Krajský soud bude v této věci jednat 13. 11. 2015.  
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RNDr. Lukáš – táţe se, kolik soudních sporů vede město celkem a zda jiţ byl některý 
definitivně ukončen. 
Mgr. Vrublová – celkem šest a ţádný ukončen 
Ing. Holiš - informuje, ţe po dohodě s Mgr. Mumulosem odpovědělo město protistraně, ţe 
nesouhlasí s platbami nájemného. 

 
 

6.1.  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
 Dle poţadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2015. 

Komentář k některým poloţkám: řádek 

1) Jedná se o navýšení poloţky pro dokončení projekčních prací a zahájení přípravných prací 

v souvislosti s přípravou realizace akce a v návaznosti na stávající úpravu křiţovatky „U Janíka“ 

v rámci rozšíření I/35. 

2) Příprava projektu a souvisejících odborných posudků pro územní řízení na vznik biatlonové 

střelnice v areálu skokanských můstků v lokalitě Bučiska. 

3) pouze účetní záleţitost dle skutečnosti daňového přiznání  
 
6) viz ţádost T- klubu (příloha č. 2 důvodové zprávy) 
 

10) Finanční vyrovnání s původními vlastníky pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice. Město Roţnov p.R. se 
na základě darovací smlouvy z 11. 11. 2004 stalo vlastníkem pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice - 
pracovně propoj Harcovna.  Na základě dodatku č. 1 k této darovací smlouvě budou, za finanční 
kompenzaci ve výši 56.400 Kč, zrušena omezení uvedená v darovací smlouvě pro město jako 
vlastníka darovaného pozemku p.č. 48. Tímto krokem bude město moci dál řešit předjednané 
majetkoprávní záleţitosti týkající se „propoje Harcovna“ za vyuţití pozemku p.č. 48. Blíţe 
k problematice „propoj Harcovna“ viz podání č. 7.4. pro jednání ZM dne 27.10. 2015.  
 

11) Aktualizace částek dotace a nákladů dle skutečnosti po ukončení soutěţe 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_ Rozpočtové opatření č. 7 
P02_ ţádost T klubu o schválení provozního příspěvku 
 

 
Diskuse: 
Ing. Matějka - za finanční výbor (dále jen FV) informuje, ţe FV rozpočtová opatření na svém 
zasedání projednal a odsouhlasil v poměru hlasů 3:1.  Bohuţel však z důvodu nízké účasti 
členů,  nebyl usnášeníschopným. 
Mgr. Kosová - omlouvá se tímto za změny termínů komise strategického plánování a 
finančního výboru. 
Bc. Blinková - táţe se na poloţku č. 1 - dokončení projekčních prací a zahájení přípravných 
prací v souvislosti s přípravou realizace akce úprava křiţovatky U Janíka v rámci rozšíření 
I/35. Jak jsou práce nastaveny z hlediska časového? Akce je městskou záleţitostí, není 
součástí projektu rekonstrukce I/35. V jakém časovém horizontu budou práce probíhat? Zda 
to bude v souladu s pracemi, které v místě probíhají nyní? Zda uţ je vybrána firma, která tyto 
práce bude realizovat? 
Ing. Holiš - finance jsou určeny na práce, které se mohou uskutečnit uţ  v listopadu a 
předpokládají připravenost pro pravé odbočení, které je momentálně ve fázi dokončující se  
dokumentace pro územní rozhodnutí. S dodavateli jsme dohodnuti, ţe nám v rámci 
listopadových prací provádějí i přípravné práce pro to, abychom mohli samostatně pravé 
odbočení provést. Jedná se o práce typu - posunutí veřejného osvětlení, posunutí chrániček 
umoţňujících připojení el. kabelů pro světelné řízení, a dále přípravné práce na připojujících 
se plochách. Jedná se o přípravné práce, které nevyţadují stavební povolení.  
Co se týče druhého dotazu, firmu ještě vybránu nemáme, ale máme alokovány finanční 
prostředky. 



 

6 

 

RNDr. Mikušek - má problém s navýšením financí na mzdu nového dramaturga v agentuře 
T-klub. Aţ nyní schvalujeme výdaj, který se ale jiţ dva měsíce čerpá.  Dle jeho názoru,  jde o 
porušení rozpočtové kázně. Navrhuje vyřazení této poloţky z rozpočtových opatření, protoţe 
pokud tuto nyní schválíme,  je to proti všem pravidlům. 
Ing. Martinák - protoţe se to týká příspěvkové organizace, nejde o porušení rozpočtové 
kázně. Pokud ředitelka organizace jiţ se zaměstnancem uzavřela smlouvu, riskuje to, ţe ZM 
neschválí výši příspěvku. Potom vše musí uhradit ze svých zdrojů, protoţe nemůţe čerpat 
více financí, neţ má schváleno.  
RNDr. Mikušek - nesouhlasí, v rozpočtu poloţka uvedena nebyla. 
Ing. Holiš - toto rozpočtové opatření bylo na zasedání FV probíráno jiţ v červnu. Tehdy ale 
chyběly bliţší podklady týkající se práce dramaturga. Nebylo to o tom, ţe by ředitelka T-
klubu přijala nového dramaturga bez uvědomění. Poţadovali jen předloţit koncepci jeho 
práce. Nové místo je reakcí na poţadavky kulturní komise. 
Ing. Kučera Jan- doplňuje, ţe v květnu proběhlo výběrové řízení, v červnu byla předloţena 
rozpočtová opatření, tak aby v září mohl být nový pracovník přijat. Paní ředitelka tomu 
dostála. Jde o finance na 4,12 úvazku. Zbývající část hradí T-klub z vlastních zdrojů, dle 
zřizovací listiny. 
RNDr. Mikušek - pokud si na to T-klub vydělá, nechť si dramaturga zaplatí. Bylo vypsáno 
výběrové řízení na neexistující pracovní místo. V červnu ZM nic neschvalovalo a nyní je to 
uţ dodatečně. To je špatný postup. 
Bc. Blinková - souhlasí s RNDr. Mikuškem, nechť dramaturga platí paní ředitelka z vlastních 
zdrojů. 
p. Vičarová - doplňuje, ţe v rámci rozpočtových opatření má 2 ţádosti o navýšení financí.   
Jedna se týká činnosti v rámci Jarmarku neziskových organizací. Druhá je částka 136 tis. na 
zřízení nového pracovního místa dramaturga. V letošním roce byl T-klubu schválen roční 
příspěvek o půl milionu niţší, neţ v minulosti. Po-té co SPEKTRUM přešlo pod město, 
v agentuře chyběla pracovní síla. Proto,  jiţ v červnu poţádala o  finance,  v rámci 
rozpočtových opatření. Bylo jí však řečeno, ţe ke schválení  musí doplnit pracovní náplň 
dramaturga. To   učinila. 
Ing. Kučera Jan - jak kulturní komise, tak i rada města  mají na T-klub zvýšené poţadavky, 
co se týče nových aktivit a  rozšíření nabídky.  Pokud se pan Mikušek domnívá, ţe jde o 
podvod či porušení rozpočtové kázně, má právo to řešit. On sám se domnívá, ţe k ničemu 
takovému nedošlo.  
Bc. Blinková - děkuje za uskutečnění Jarmarku neziskových organizací a přimlouvá se za 
to, aby organizátorům - tj. pracovníkům z odboru školství, byla dána odměna.  
PhDr. Kopecký - cituje zápis FV ze dne 17. 6. 15, kdy poloţku na zřízení místa dramaturga 
FV schválil s tím, ţe poţaduje doplnění koncepce.  
RNDr. Mikušek - opakuje, ţe jde o špatný postup. Nemá nic proti práci dramaturga, ale 
příspěvkové organizace dostávají finance na činnost. Nemůţe se ale nic schvalovat zpětně. 
Jde o princip hospodaření. Nebude podávat trestní oznámení, ale záleţitost by měl řešit 
audit. Dává PROTINÁVHR: hlasovat o rozpočtových opatřeních s tím, ţe inkriminovaná 
poloţka z nich bude vyčleněna. 
p. Vičarová - obhajuje se, ţe učinila jen to, co jí bylo uloţeno. 
Ing. Holiš - ţádá RNDr. Mikuška o vysvětlení, čeho se týká poloţka č. 10 - darovací smlouva 
na propoj u Harcovny.  
RNDr. Mikušek - jde o pozemek, který byl  v minulosti městu darován od pana Morávka za 
podmínky, ţe tam město vybuduje chodník. V průběhu času však došlo k převodu pozemku 
na nové vlastníky, jednalo se o tom, zda chodník zůstane či nikoli.  Pan Morávek nebyl se 
stavem spokojen, podmínka, za kterou on městu pozemek daroval nebyla splněna. 
Ing. Holiš - schvalujeme tedy dar občanům ve výši 56.400 Kč, jde o záleţitost z roku 2012. 
p. Vičarová - k výše uvedenému vysvětluje: roční obrat T-klubu  je kolem 10,5 mil Kč, 
zřizovatel nás podporuje pouze granty, mzdovými náklady ve výši 75% + náklady na energii 
a odpisy. Celkově cca 4,5 mil Kč. Ostatní náklady ve výši 5,5, mil Kč jsou kaţdoročně 
pokryty z výnosů T-klubu. Loni nám byl rozpočet poníţen o 600 tis. Kč. Na rok 2015 obdrţeli 
pouze 4,1 mil Kč.  
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Hlasování o PROTINÁVRHU p. Mikuška: 
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení poloţky číslo 6. z předloţeného rozpočtového 
opatření č. 7/2015. 
 
 Hlasování o protinávrhu p. Mikuška : 

Pro:           8                    Proti:                    7 Zdrţel se:            3 Nehlasoval:           1 

       
   Protinávrh nepřijat. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 2/VIII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 7/2015 v rozsahu - 4 925 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/VIII: 

Pro:           11                    Proti:                    0 Zdrţel se:            7 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 

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

sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice 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: pan M.H., 779 00 Olomouc (napojení sjezdu přes pozemek města 
p. č. 1068/4 na pozemek stavebníka p. č. 1069/16 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova) 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
Příloha č. 1: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.130/2015/OSM/4 

 
Hlasování o usnesení č. 3/VIII: 
Zastupitelstvo města schvaluje   uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
sluţebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví   města  Roţnov pod Radhoštěm č. 
130/2015/OSM/4 ve znění uvedeném v  příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto 
stavebníkem jako budoucím oprávněným ze  sluţebnosti: 
1) pan M.H. , 779 00 Olomouc (napojení sjezdu přes pozemek města p. č. 1068/4 na 
pozemek stavebníka p. č. 1069/16 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova). Schválená smlouva 
je součástí tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/VIII: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           3 

       
   Usnesení přijato. 
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7.2.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti v a 
na městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice 
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 
pozemků. O umístění inţenýrských sítí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrských sítí poţádali tito stavebníci: 

1.  ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Sklářská), která mu 
umoţní umístění nadzemního kabelového vedení VN v rámci stavby ‚‚Přeloţení VN kabelů“. Vedení 
povede nad výše uvedeným městským pozemkem v délce cca 23 m (komunikace). Sluţebnost 
inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 11.500,- Kč bez DPH. Viz smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 127/2015/OSM/11, která je uvedena 
v příloze č. 1. 

2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 1361/1, p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm (ul. Slezská, Javornická, Dr. Milady Horákové), která mu umoţní umístění vodovodu 
v rámci stavby „Roţnov pod Radhoštěm, lokalita Rybníčky – prodlouţení vodovodu“. Vodovod povede 
přes výše uvedené městské pozemky v délce cca 235,9 m (komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě 
bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 118.000,- Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 127/2015/OSM/12, která je uvedena v příloze č. 2. 

3. Pan M.H. , 779 00 Olomouc 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemku p. č. 1068/4 v k. ú. Tylovice (ul. Kulišťákova), která mu umoţní uloţení 
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby ‚‚Rodinný dům Tylovice“. 
Vodovodní přípojka povede přes výše uvedený pozemek v délce cca 5,7 m (komunikace) a přípojka 
splaškové kanalizace povede přes výše uvedený pozemek v délce cca 4 m (komunikace). Sluţebnost 
inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 5.000,- Kč bez DPH. Viz smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 129/2015/OSM/12, která je uvedena 
v příloze č. 3. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
     
 příl. č. 1:smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.127/2015/OSM/11 
 příl. č. 2:smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.127/2015/OSM/12  
 příl. č. 3:smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti č.129/2015/OSM/12 

 
 
Hlasování o usnesení č. 4/VIII: 
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. ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 
(umístění kabelového vedení VN nad sluţebným pozemkem p. č. 1040/5 v k. ú. Roţnov 
pod Radhoštěm, ul. Sklářská), smlouva č. 127/2015/OSM/11, 
2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 
(umístění vodovodu do městských pozemků p. č. 1361/1, p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1 v k. 
ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Slezská, Javornická, Dr. Milady Horákové), smlouva č. 
127/2015/OSM/12, 
3. pan M.H.,779 00 Olomouc (uloţení vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace do městského pozemku p. č. 1068/4 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova), 
smlouva č. 129/2015/OSM/12. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 
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 Hlasování o usnesení č. 4 /VIII: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           3 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
7.3.  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 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 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. Manţelé Š.,756 61 Roţnov pod Radhoštěm. V souvislosti s akcí „Stavební úpravy rodinného 

domu čp. 1325“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k městskému pozemku p. č. 2203 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm. Vodovodní přípojka byla umístěna v pozemku p.č. 2203  v délce 1,9m v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5910-58/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1 210,- Kč včetně 
DPH. 

2.  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Roţnov p.R., p.č. 1300/29, Kolder, NNK, číslo stavby IV-12-8009745“ stavebník poţádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městskému pozemku  p.č. 1303/1 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN 
bylo umístěno v pozemku p.č. 1303/1 v délce 36,1 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5648-
84/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 13 431,- Kč s DPH.  

3.  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Roţnov p.R., p.č. 1747/10, Dorazín, NNK, číslo stavby IV-12-8009714“ stavebník poţádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městskému pozemku  p.č. 1747/1  v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  Zemní kabelové vedení NN  
bylo umístěno v pozemku p.č. 1747/1 v délce 10,6m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5719-
156/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí  3 993,- Kč s DPH. 

4.  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 130 00 Praha 3, IČ: 
04084063, V souvislosti s akcí „0570/14 zdrv. záchranná sluţba Roţnov_MK“ stavebník poţádal 
po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městským pozemkům  p.č. 1438/11, p.č. 1438/18 a p.č. 1438/22 vše v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm.  Telefonní vedení bylo umístěno v pozemcích p.č. 1438/11 v délce 79,07m, p.č. 
1438/18 v délce 17,17m a p.č. 1438/22 v délce 38,71m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 5912-663/2015. Výše platby za zřízení věcného břemene v pozemcích 
města je dle platné metodiky vypočtena na 40 500,- Kč bez DPH. V souladu se smlouvou budoucí 
č. 200/2015/OSM uzavřenou den 20.07.2015 je od platby 40 500,- Kč odečtena částka nákladů 
vzniklých společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. při realizaci umístění chráničky 
HDPE ve sluţebných pozemcích ve výši celkem 26 054 Kč bez DPH; Práce byly provedeny 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na základě objednávky ze dne 29.07.2015 
vystavené městem Roţnov pod Radhoštěm. Vlastníkem chráničky HDPE je město Roţnov pod 
Radhoštěm a byla umístěna do sluţebných pozemků pro potřeby města Roţnov pod Radhoštěm 
jako přípoloţ telefonního kabelu.Výše úhrady po odečtení nákladu na realizaci chráničky HDPE je 
17 479,70,- Kč s DPH.  

5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investor vynucené překládky a společnost BENT HOLDING, 
a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799  jako oprávněný ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě v souvislosti s akcí „SO C 302 – Přeloţka kanalizace ČSAD, a.s.“  realizované 
v rámci stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ poţádali po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k městským 
pozemkům p.č. 3730/2 a 3730/5 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Kanalizační potrubí  bylo 
umístěno v pozemku p.č. 3730/2 a p.č. 3730/5 v celkové délce 3,91m v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm dle geometrického plánu č.5675-88/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1 
140,- Kč s DPH. Výše úhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3216-014/2015 
ze dne 12.02.2015, který je přílohou č. 9 tohoto podání. 

6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investor podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného 
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osvětlení a společnost BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799  
jako oprávněný ze sluţebnosti inţenýrské sítě v souvislosti s akcí „SO C 452 – veřejné osvětlení 
ČSAD, a.s.“  realizované v rámci stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ poţádali 
po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městskému pozemku p.č. 3730/2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Podzemní přípojky kabelových 
rozvodů a veřejného osvětlení byly umístěny v pozemku p.č. 3730/2 v délce 6,53m v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5695-96/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene 
činí 590,- Kč s DPH. Výše úhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3224-
022/2015 ze dne 16.02.2015, který je přílohou č. 10 tohoto podání.  

7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebník přeloţky a společnost  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063   jako oprávněný 
ze sluţebnosti v souvislosti s akcí „SO C 462 – Přeloţka dálkových kabelů Telefónica.“  
realizované v rámci stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ poţádali po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti k městskému 
pozemku p.č. 3781/5 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Podzemní komunikační vedení  bylo 
umístěno v pozemku p.č. 3781/5 v délce 66,47m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického 
plánu č.5652-60/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 6 780,- Kč s DPH. Výše úhrady 
byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3206-004/2015 ze dne 26. 01. 2015, který je 
přílohou č. 11 tohoto podání. 

8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebník přeloţky a společnost  Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.,  Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063   jako oprávněný ze sluţebnosti 
v souvislosti s akcí „SO C 463 – Přeloţka sděl. vedení Telefónica - MK“ a „C 481– Přeloţka sděl. 
vedení Telefónica - DOK“  realizované v rámci stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm, 
křiţovatka“ poţádali po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
sluţebnosti k městským pozemkům p.č. 942/1, p.č. 942/13, p.č. 942/14, p.č. 3601/10, p.č. 3601/24 
v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě bylo 
umístěno v pozemcích  p.č. 942/1, p.č. 942/13, p.č. 942/14, p.č. 3601/10 a p.č. 3601/24 v celkové 
délce 33,1 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5653-61/2014 a 5721-
139/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1 740,- Kč s DPH. Výše úhrady byla stanovena 
na základě znaleckého posudku č. 3208-006/2015 ze dne 01.03.2015, který je přílohou č. 12 
tohoto podání a znaleckého posudku č. 3209-007/2015 ze dne 01.03.2015, který je přílohou č. 13 
tohoto podání.   

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
 - příl. č. 1 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 282/2015/OSM 
 - příl. č. 2 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 288/2015/OSM 
 - příl. č. 3 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 289/2015/OSM      
 - příl. č. 4 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 291/2015/OSM   
 - příl. č. 5 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 256/2015/OSM   
 - příl. č. 6 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 257/2015/OSM 
 - příl. č. 7 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 268/2015/OSM 
 - příl. č. 8 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 269/2015/OSM 
 - příloha č. 9 - znalecký posudek č. 3216-014/2015 
 - příloha č. 10 – znalecký posudek č. 3224-022/2015 
 - příloha č. 11 – znalecký posudek č. 3206-004/2015 
 - příloha č. 12 – znalecký posudek č. 3208-006/2015  
 - příloha č. 13 – znalecký posudek č. 3209-007/2015 

 
 
Hlasování o usnesení č. 5/VIII: 

Zastupitelstvo města schvaluje      
a) 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 č. 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými 
ze sluţebnosti inţenýrských sítí: 

   1. manţeli Š., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, uloţení vodovodní přípojky v 
pozemku p. č. 2203 v délce 1,9 m v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5910-58/2015  (ulice Letenská), smlouva č. 
282/2015/OSM, 
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   2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1303/1  v délce 36,1 m v 
k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5648-
84/2015 (ulice Čs. armády), smlouva č. 288/2015/OSM, 

  3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení  NN v pozemku p.č. 1747/1 v délce 10,6 m v 
k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5719-
156/2015 (ulice Karlova), smlouva č. 289/2015/OSM, 

   4.  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 130 00 
Praha 3 , IČ: 04084063, uloţení podzemního telefonního kabelu v pozemcích 
p.č. 1438/11 v délce 79,07 m, p.č. 1438/18 v délce 17,17 m a p.č. 1438/22 v délce   
38,71 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5912-663/2015  (ulice Pletařská), smlouva č. 291/2015/OSM, 

b) uzavření smluv o zřízení úplatných sluţebností inţenýrských sítí v a na 
pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm ve znění  uvedeném v 
přílohách č. 5 aţ č. 8 důvodové zprávy s: 

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem přeloţky a 
společností BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 
63487799  jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení 
podzemní přípojky kanalizačního potrubí v pozemku  p.č. 3730/2 a p.č. 3730/5  v 
celkové délce 3,91 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu 
č.5675-88/2014  (ulice Meziříčská), smlouva č. 256/2015/OSM,  

2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem podzemní přípojky 
kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a společností BENT HOLDING, a.s., 
třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799  jako oprávněným ze 
sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení podzemní přípojky kabelových rozvodů 
a veřejného osvětlení v pozemku  p.č. 3730/2 v délce 6,53 m v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm dle geometrického plánu č.5695-96/2014  (ulice Meziříčská), 
smlouva č. 257/2015/OSM, 

3. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem přeloţky a 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 
130 00 Praha 3, IČ 04084063  jako oprávněným ze sluţebnosti  pro uloţení 
podzemního komunikačního vedení - dálkových kabelů v pozemku  p.č. 3781/5 
v délce 66,47 m  v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 
5652-60/2014  (ulice Meziříčská), smlouva č 268/2015/OSM, 

4. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem přeloţky a 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Ţiţkov, 
130 00 Praha 3, IČ 04084063  jako oprávněným ze sluţebnosti  pro uloţení 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovacích 
kabelů v délce 33,1 m v pozemcích  p.č. 942/1, p.č. 942/13, p.č. 942/14, p.č. 
3601/10 a p.č. 3601/24, vše k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, dle geometrického 
plánu č.5653-61/2014 a 5721-139/2014  (ulice Meziříčská), smlouva č. 
269/2015/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 5 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
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7.4.  Projednání a schválení  dodatku č.1 k  darovací smlouvě ze dne 11. 11. 
2004 na převod pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice – zrušení omezujících 
podmínek. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm od poloviny devadesátých let minulého století plánovalo výstavbu 
chodníku „Propoj mezi Elektroprojektou a Harcovnou“. V rámci jeho realizace, po sloţitých jednáních 
s vlastníky dotčených pozemků, nabylo město Roţnov p. R. v roce 2004 bezúplatným převodem 
pozemek p.č. 48 v k.ú. Tylovice o výměře 94 m

2
 od vlastníků paní L.M. , paní J.M. a pana B.Š., a to 

s podmínkou, ţe tento pozemek bude vyuţit výhradně pro vybudování chodníku včetně oplocení a 
město ho nemůţe prodat ani pronajmout třetí osobě. 
 
Realizace výstavby chodníku byla však potom pozastavena vzhledem k finančním moţnostem města. 
Nadále však probíhala jednání s původními majiteli pozemku p.č. 48 panem B.Š. paní J.M. a paní 
L.M., kteří se domáhali závazků z darovací smlouvy, které Město Roţnov pod Radhoštěm nedodrţelo. 
 
V roce 2012 se městu podařilo získat do svého vlastnictví pozemek p.č. 47, k.ú. Tylovice, který 
sousedí s pozemkem p.č. 48 a který byl v minulosti, a i nadále je, vyuţíván jako pěší propoj mezi 
lokalitou Záhumení a Harcovna. Nabytím tohoto pozemku do vlastnictví města se tak městu otevřela 
nová a finančně méně nákladná moţnost, jak zajistit pěší propojení těchto dvou lokalit. Nedořešenou 
záleţitostí však zůstalo vypořádání s původními majiteli pozemku p.č. 48. 
 
Průběh jednání mezi městem a původními vlastníky pozemku p. č. 48 do dne 23. 7. 2014 dokládá 
chronologie k problematice pěšího propoje mezi Elektroprojektou (Záhumením) a Harcovnou“ (viz 
příloha č. 5).  
 
Město Roţnov pod Radhoštěm navrhovalo v jednáních vrácení daru, tj. pozemku p.č. 48 původním 
vlastníkům. Původní vlastníci s vrácením pozemku p.č. 48 však nesouhlasí (viz příloha č. 4 – 
vyjádření původních vlastníků ze dne 6. 1. 2015). Navrhují zrušení omezujících podmínek 
dohodnutých v darovací smlouvě za finanční kompenzaci ve výši 56.400 Kč dle znaleckého posudku 
p. Adamce, který je přílohou č. 2 této důvodové zprávy. 
 
Protoţe město má zájem na konečném vyřešení celého problému vzniklého v důsledku nedodrţení 
závazku města vybudovat na darovaném pozemku chodník, předkládá odbor správy majetku 
zastupitelstvu města k projednání a schválení dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 11. 11. 2004 ve 
znění uvedeném v příloze č. 1.  
 
V tomto dodatku se město zavazuje poskytnout původním vlastníkům za zrušení omezujících 
podmínek v darovací smlouvě  finanční kompenzací ve výši 56.400 Kč. Po uzavření tohoto dodatku 
bude moci město s pozemkem p.č. 48 volně nakládat. V současné době probíhají jednání s paní K. a 
paní P. , které o odkoupení tohoto pozemku projevily zájem. V případě paní K. by se jednalo o směnu 
části pozemku p.č. 48 za pozemek p.č. 43 a část pozemku p.č. 1219/1, k.ú. Tylovice, oba ve výlučném 
vlastnictví paní K.. Oba tyto pozemky jsou součástí pěšího propoje lokalit Harcovna a Záhumení.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
- katastrální snímek s vyznačením zájmového pozemku 
- ortofoto mapa s vyznačením zájmového pozemku 
- ortofoto mapa – vlastnické vztahy k 16. 10. 2015 
- Příloha č.1: Dodatek č.1 k darovací smlouvě ze dne 11.11.200 (číslo 301/2015/OSM) 
- Příloha č.2: Znalecký posudek č. 74-3308/13 
- Příloha č.3: Darovací smlouva ze dne 11.11.2004 
- Příloha č.4: Vyjádření původních vlastníků 
- Příloha č.5: Chronologie k problematice „propoje mezi Elektroprojektou a Harcovnou“ ke dni 23. 7. 
2014 

 
Diskuse: 
p. Vychodil - záleţitostí se zabývali jiţ v minulosti, je rád, ţe se dořešila. 
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Hlasování o usnesení č. 6/VIII: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 11. 
11. 2004 na převod pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice mezi městem Roţnov pod 
Radhoštěm (obdarovaný) a paní L.M., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, paní J.M. , 756 
61 Roţnov pod Radhoštěm a panem B.Š., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (dárci), ve 
znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí 
tohoto usnesení.    
 
 Hlasování o usnesení č. 6 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.5.  Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na a v 
městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investor přeloţky a společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 
17 Ústí nad Labem, IČ 27295567  jako oprávněný z věcného břemene v souvislosti s akcí „C 511- 
Přeloţka STL plynovodu a C 521 – Přeloţka NTL plynovodu.“  realizované v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ poţádali po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k městským pozemkům p.č. 1012/24, p.č. 1032/8, p.č3780/5, p.č. 3781/5, p.č. 
1032/13 a p.č. 3781/6 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Přeloţka STL plynovodu a NTL plynovodu byla 
umístěna v pozemcích p.č. 1012/24, p.č. 1032/8, p.č. 3780/5, p.č. 3781/5, p.č. 1032/13 a p.č. 3781/6 
v celkové délce 307,92m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5921-8112/2015 a 
geometrického plánu č. 5922-8113/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 20.710 Kč s DPH. 
Výše úhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3265-063/2015  ze dne 2. 9. 2015, 
který je přílohou č. 2 tohoto podání a znaleckého posudku č. 3266-064/2015 ze dne 16. 9. 2015, který 
je přílohou č. 3 tohoto podání .  

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
-  příloha č. 1 - smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 290/2015/OSM 
 - příloha č. 2 - znalecký posudek č. 3265-063/2015 
 - příloha č. 3 – znalecký posudek č.3266-064 /2015 

 

Hlasování o usnesení č. 7/VIII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 
břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm, č. 
290/2015/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
-Nusle, IČ: 65993390 jako investorem přeloţky a společností RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567  jako oprávněným z věcného 
břemene pro uloţení přeloţky STL plynovodu a přeloţky NTL  plynovodu v pozemcích  
p.č. 1012/24, p.č. 1032/8, p.č. 3780/5, p.č. 3781/5, p.č. 1032/13 a p.č. 3781/6  v celkové 
délce 307,92 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu  č. 5921-
8112/2015 a geometrického plánu č. 5922-8113/2015. Schválená smlouva je součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 7 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
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8.1.  Projednání a schválení poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí. 
Předkladatel: Ing. Vráţel, Ing. Jan Kučera 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programové podpory Charitě Valašské Meziříčí (dále jen 
„Charita VM“) na svých zasedáních v následujícím členění a v částkách: 

 

 

 

Datum 

schválení 
služba/ projekt částka 

21. 4. 2015 

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba 4 500 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Rožnov p. R. 
38 000 

ATTA 6 000 

Terénní služba Domino 70 000 

Noclehárna 40 000 

Charitní pečovatelská služba Rožnov p. R. 390 000 

Azylový dům pro matky s dětmi Valašské Meziříčí 25 000 

Centrum osobní asistence 100 000 

Denní centrum 24 000 

Centrum denních služeb Rožnov pod Radhoštěm 153 900 

SASanky- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 60 000 

15. 9. 2015 Centrum denních služeb Rožnov pod Radhoštěm – II. kolo 9 300 

Celkem:                 920.700 Kč 

 
Charitě VM byly předloţeny k podpisu programové smlouvy. Dle právního rozboru Charity VM by však 
existovalo riziko, ţe celou programovou dotaci by museli vracet z důvodu, ţe nebyli městem pověřeni 
poskytováním sluţeb, kterých se dotace z rozpočtu města týká. Z uvedeného důvodu Charita 
poţádala o nové znění smluv, ve kterém město přistoupí k pověření Zlínského kraje.  
Právní odbor zpracoval novou smlouvu o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních sluţeb, ve 
které město přistupuje k „Pověření Zlínského kraje k poskytování sluţeb obecného hospodářského 
zájmu“, které schválila Rada Zlínského kraje dne 18. 11. 2014 č. usnesení 0934/R22/14, a to 
k pověření mezi Zlínským krajem jako pověřovatelem, a Charitou Valašské Meziříčí jako pověřeným. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_ smlouva o poskytnutí dotace č. 298/2015/OSK 
P02_ pověření k poskytování SOHZ (příloha smlouvy) 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková - táţe se, zda i ostatní, kteří obdrţeli podporu smlouvy rozporují? 
Bc. Lušovská - upřesňuje, ţe došlo ke změnám v systému financování sociálních sluţeb, 
proto dochází k těmto úpravám. Dále dodává, ţe z důvodu střetu zájmů se zdrţí hlasování u 
tohoto bodu. 
p. Jelínek P. - dodává, ţe změny se týkají především větších organizací. Na menší 
organizace, jako je např. Kamarád a Iskérka se  nevztahují. 
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Hlasování o usnesení č. 8/VIII: 
Zastupitelstvo města  revokuje usnesení č. 15/V ze dne 21. 4. 2015 a č. 19/VII ze dne 
15. 9. 2015 v rozsahu, ve kterém schválilo přidělení programové podpory Charitě 
Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 
47997885, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Roţnov pod Radhoštěm 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 920.700 Kč Charitě Valašské Meziříčí, se sídlem 
Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47997885, účelově určenou na 
finanční podporu poskytování sociálních sluţeb na území města Roţnov pod 
Radhoštěm nebo prokazatelně pro občany města Roţnov pod Radhoštěm, a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace, č. 298/2015/OSK, s tímto příjemcem, ve znění uvedeném 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
 
8.2.  Projednání a schválení poskytnutí dotace  Hockey clubu Roţnov pod 

Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Vráţel, Ing. Jan Kučera 
Město Roţnov pod Radhoštěm poskytlo na základě usnesení zastupitelstva města č. 20/VI  
ze dne 23. 6. 2015 a dotační smlouvy č. 204/2015/OSK Hockey clubu Roţnov pod Radhoštěm (dále 
jen „klub“) dotaci účelově určenou na nájem ledové plochy zimního stadionu Roţnov pod 
Radhoštěm v majetku společnosti Komerční domy Roţnov s.r.o. ve výši 1.470.000  Kč v období 1. 9. 
2015 do 31. 12. 2015.  
V průběhu léta probíhala na zimním stadionu rekonstrukce systému chlazení spojená s kompletní 
rekonstrukcí ledové plochy a jejich součástí. Termín dokončení stavby se vzhledem ke komplikacím 
prodlouţil a to tak, ţe na ledovou plochu členové klubu mohli nastoupit aţ  21. 9. 2015, tzn. 3 týdny po 
plánovaném zahájení sezóny. Proto výše uvedená dotační smlouva č. 204/2015/OSK nebude 
vyčerpána v plné výši, úspora bude cca 275 tis. Kč. 
S ohledem na nutnost pokračování v přípravě jednotlivých mládeţnických kategorií na ledě, si klub 
zajistil od 1. 9. do 20. 9. 2015 zvýhodněné pronájmy na zimních stadionech v okolních městech 
(Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Kopřivnice) a tyto pronájmy, včetně dopravy hráčů, hradil z vlastních 
prostředků klubu. Na základě výše uvedených skutečností jsme obdrţeli ţádost klubu, ve které ţádají 
o úhradu nákladů za pronájem ledových ploch a za dopravu.  Cena za pronájem a dopravu činí 
43.300 Kč. Dále klub ţádá o úhradu nákladů na pořízení 2 ks hokejových branek, které byly pořízeny 
z důvodu nového systému uchycení branek na ledovou plochu (pomocí pruţných gumových kolíků do 
kovových zámků zabetonovaných v nové ploše). Stávající branky lze do systému kotvit, ale provizorně 
a hlavně neodpovídají poţadavkům ČSLH. Cena 2 ks nových branek činí 28.990 Kč. 

Celková poţadovaná dotace je 72.290 Kč. 

Předkládáme Vám dvě různé varianty usnesení.  Doporučujeme zastupitelstvu města přijetí varianty č. 
1, čili schválení obou dotací (v souladu s předloţenou ţádostí klubu). V případě, ţe nebude toto 
usnesení přijato, doporučujeme hlasovat o variantě č. 2 (poskytnutí dotace pouze na pronájem a 
dopravu na zimní stadiony). 

Smlouvy o poskytnutí dotace jsou identické, liší se pouze účelem a výší poskytnuté dotace. 

Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_ ţádost Hockey clubu  
P02_ smlouva č. 310/2015/OSK- varianta č. 1 (72.290 Kč) 
P03_ smlouva č. 302/2015/OSK- varianta č. 2 (43.300 Kč) 
 

Diskuse: 
Ing. Moll - prezident Hockey clubu (dále jen HC)  objasňuje ţádost o příspěvek. Vzhledem 
ke stavebním pracím na zimním stadionu, došlo k posunutí doby jeho otevření. Toto 
překlenovací období řešil HC tím, ţe jezdili trénovat do Valašského Meziříčí, Nového Jičína a 
Kopřivnice.  Jedna jejich ţádost se tedy týká  příspěvku na úhradu dopravy za inkriminované 
období od 1. 9 do 20. 9. 2015. 
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Druhá část ţádosti se týká příspěvku na nákup hokejových branek. V současné době HC 
vlastní 4 ks branek z čehoţ 2 ks jiţ bohuţel nevyhovují standardům pro hokejová utkání. 
Jsou zastaralé, systém uchycení branek neodpovídá současným poţadavkům, a proto je 
nutné tyto vyměnit. 
Ing. Žák - doplňuje, ţe došlo k posunutí termínu otevření zimního stadionu aţ od 20. 9. 
2015, vzhledem ke komplikacím, ke kterým došlo během stavebních prací. HC ţádal o 
náhradní řešení. Vzhledem k tomu, ţe díky pozdnímu otevření došlo k úspoře na provozu 
zimního stadionu, přimlouvá se, aby zastupitelé ţádost HC podpořili. Stejně tak, co se 
branek týče. 
Bc. Blinková - pokud HC začne sezónu o 3 týdny později a uspoří tak  250 tis., mohli by 
později začínat kaţdý rok! 
RNDr. Mikušek - co se branek týče - proč si HC nepoţádal o příspěvek v rámci  podpory z 
grantového systému?  
Ing. Moll - ţádost nyní podávají na odbor školství. Nezisková organizace nebyla 
kompetentní,  aby mohla ţádat o příspěvek. 
p. Koryčanský  - nemá problém podpořit cestovné, ale kdyţ se to spočítá a jezdili by tak 
celou sezónu, stálo by nás to stále o dost méně, neţ provoz zimního stadionu. Mohli jsme 
tak hodně ušetřit. 
Ing. Holiš - souhlasí. Sám trénuje 14 dětí, sám je vozí vlastním autem na závody i tréninky 
ve spolupráci s rodiči. Vše zdarma. Ve městě je několik desítek oddílů, které fungují podobně 
a neţádají o příspěvky. 
Ing. Moll - namítá, ţe na zápasy HC vozí děti také rodiče. 
Ing. Matějka - nemá problém s proplacením dopravného, město podporuje sportovní aktivity 
dětí a mládeţe. Co se branek týče, navrhuje, aby to HC řešil formou sponzorského daru. 
Ing. Moll - sháníme sponzory, jak to jde. Přišli jsme o 10% městských příspěvků. 
Ing. Kučera Jan - fandí novému vedení HC, protoţe přehodnotili svůj přístup. Došlo 
k úsporám, ţádaný příspěvek na dopravu tedy podpoří. Co se příspěvku na branky týče, 
ţádost není systémová. Podobných ţádostí by mohlo být nespočet. 
Mgr. Drápal - kdyţ poskytneme HC příspěvek na dopravu, můţeme očekávat podobné 
ţádosti od jiných oddílů. Pokud má někdo omezení podmínek, musí se tomu přizpůsobit. 
p. Koryčanský - je pro, začít uvaţovat o spravedlivé podpoře všech sportovních oddílů a 
klubů. Jde o úvahu do budoucna. 
Ing. Střálková - namítá, aby čerpaná část úspory nebyla jako dogma a HC ji vyčerpal do 
konce roku. 
PhDr. Kopecký - s příspěvkem na dopravu souhlasí, ale co se ţádosti o nové branky týče, 
tato není systémová. Měla by se řešit v rámci grantového systému. 
Mgr. Kokinopulos - táţe se, kolik má HC členů a na výši příspěvků? 
Ing. Moll - HC má 110 dětí ve věku  od přípravky po dorost. 
do 2 třídy jsou příspěvky 5000 Kč ročně 
do 4 třídy jsou příspěvky 6000 Kč ročně 
od 5 třídy jsou příspěvky 7000 Kč ročně 
Co se dospělých hráčů týče, informaci dodá. 
MVDr. Malcová - souhlasí s příspěvkem na nové branky. Nesouhlasí však s příspěvkem na 
dopravu. Lyţaři, pokud nemají odpovídající sněhové podmínky, musí za tréninkem dojíţdět a 
nikdo jim na to nepřispívá. Dává tedy PROTINÁVRH! 
 
Ing. Holiš - vyhlašuje 5 minutovou přestávku. 
 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU p. Malcové: 
Zastupitelstvo města schvaluje  poskytnutí dotace ve výši  28.990 Kč Hockey clubu Roţnov 
pod Radhoštěm, se sídlem zimní stadion - Bučiska, Roţnov pod Radhoštěm, IČO 48773026, 
účelově určenou na úhradu nákladů na pořízení 2 ks hokejových branek. Zastupitelstvo 
města ukládá Městskému úřadu Roţnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu o 
poskytnutí dotace a starostovi města tuto smlouvu podepsat.    
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 Hlasování o protinávrhu p. Malcové  : 

Pro:           3                    Proti:                    11 Zdrţel se:            4 Nehlasoval:          1 

       
   Protinávrh nepřijat. 

 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 1, bodu č. 8.2.: 
Zastupitelstvo města Roţnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace ve výši  72.290 
Kč Hockey clubu Roţnov pod Radhoštěm, se sídlem zimní stadion - Bučiska, Roţnov pod 
Radhoštěm, IČO 48773026, účelově určenou na pronájem a dopravu na zimní stadiony ve 
Valašském Meziříčí, Novém Jičíně a Kopřivnici v období od 1. 9. 2015 do 20. 9. 2015 a 
úhradu nákladů na pořízení 2 ks hokejových branek, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 72.290 Kč, č. 310/2015/OSK, mezi městem (poskytovatel dotace) a Hockey clubem 
Roţnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové 
zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.    
 
 Hlasování o usnesení č. 1 bodu č. 8.2: 

Pro:           7                    Proti:                    6 Zdrţel se:            5 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení nepřijato. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 9/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí dotace ve výši  43.300 Kč Hockey clubu 
Roţnov pod Radhoštěm, se sídlem zimní stadion - Bučiska, Roţnov pod Radhoštěm, 
IČO 48773026, účelově určenou na pronájem a dopravu na zimní stadiony ve 
Valašském Meziříčí, Novém Jičíně a Kopřivnici v období od 1. 9. 2015 do 20. 9. 2015, a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 43.300 Kč, č. 302/2015/OSK, mezi 
městem (poskytovatel dotace) a Hockey clubem Roţnov pod Radhoštěm (příjemce 
dotace) ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená smlouva je 
součástí tohoto usnesení.   
 
 Hlasování o usnesení č. 9 /VIII: 

Pro:           13                    Proti:                    4 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 

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

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0246/2015/ORM pro 
územní řízení akce: „I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení 
společnosti Lidl a Billa“, se společností Lidl ČR v.o.s. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 

stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor rozvoje předkládá 

zastupitelstvu města ke schválení smlouvu budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvu o 

právu provést stavbu, kterou společnost LIDL Česká republika v.o.s. umoţní umístění inţenýrských 

sítí a stoţárů světelného signalizačního zařízení do svých pozemků. O umístění inţenýrských sítí a 

stoţárů světelného signalizačního zařízení a uzavření smlouvy budoucí o zřízení sluţebnosti 

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu poţádalo Město Roţnov pod Radhoštěm jako 

stavebník. Smluvní strany se dohodly, ţe oprávnění dle této smlouvy o právu provést stavbu nabývá 

budoucí oprávněný bezúplatně.  
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Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

P01 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu s LIDL 
ČR v.o.s. (0246/2015/ORM) 

P02 – příloha smlouvy č.1 - Celkový situační výkres a koordinační situační výkres 
P03 – příloha smlouvy č.2 - Výpis z obchodního rejstříku – LIDL ČR v.o.s. 
P04 – příloha smlouvy č.3 – Výpis z obchodního rejstříku – LIDL Holding s.r.o. 
P05 – příloha smlouvy č.4 – Plná moc zmocňující Michala Šohaje 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš - táţe se, kdy se k plánovaným pracím dostaneme? 
Ing. Marcin - po uzavření všech smluv bude poţádáno o územní rozhodnutí. Samotná 
realizace je plánovaná na příští rok. Práce v tělese komunikace probíhají uţ nyní v rámci 
rekonstrukce I/35. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvy o  právu  provést  stavbu,  č. smlouvy 
0246/2015/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 Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nároţní 1359/11, 158 
00 Praha 5, IČ 26178541(budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové 
zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 10 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

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

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0241/2015/ORM, pro 
územní řízení akce: „I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení 
společnosti Lidl a Billa“ se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 

stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor rozvoje předkládá 

zastupitelstvu města ke schválení smlouvu budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvu o 

právu provést stavbu, kterou společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

umoţní umístění inţenýrských sítí a stoţárů světelného signalizačního zařízení do svých pozemků. 

O umístění inţenýrských sítí a stoţárů světelného signalizačního zařízení a uzavření smlouvy budoucí 

o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu poţádalo Město Roţnov pod 

Radhoštěm jako stavebník. 

Sluţebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 500  Kč bez DPH. 

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

P01 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (0241/2015/ORM) 

P02 – příloha smlouvy č.1 - Celkový situační výkres a koordinační situační výkres 
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Hlasování o usnesení č. 11/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy  
0241/2015/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 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 
(budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená 
smlouva je součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 11 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

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

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0242/2015/ORM, pro 
územní řízení akce: „I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka, SSZ napojení 
společnosti Lidl a Billa“ se společností Kaufland Česká republika v.o.s. 

Předkladatel: Ing. Marcin, Ing. Holiš 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 

stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor rozvoje předkládá 

zastupitelstvu města ke schválení smlouvu budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvu o 

právu provést stavbu, kterou společnost KAUFLAND Česká republika v.o.s. umoţní umístění 

inţenýrských sítí a stoţárů světelného signalizačního  

zařízení do svých pozemků. O umístění inţenýrských sítí a stoţárů světelného signalizačního zařízení 

a uzavření smlouvy budoucí o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu 

poţádalo Město Roţnov pod Radhoštěm jako stavebník. 

Smluvní strany se dohodly, ţe oprávnění dle této smlouvy o právu provést stavbu nabývá budoucí 

oprávněný bezúplatně.  

 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

P01 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a  
          smlouva o právu provést stavbu s KAUFLAND v.o.s. (0242/2015/ORM) 
P02 – příloha smlouvy č.1 - Celkový situační výkres a koordinační situační výkres 
P03 – příloha smlouvy č.2 - Příloha smlouvy č.2 – Plná moc k zastoupení  
           společnosti Kaufland Management ČR s.r.o. pro Jana Grünera 
P04 – příloha smlouvy č.3 – Substituční plná moc k zastoupení společnosti 
           Kaufland Management ČR s.r.o. pro Lucii Musilovou. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 12/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 
242/2015/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 Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 
2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 (budoucí povinný) ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto 
usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 12 /VIII: 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
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   Usnesení přijato. 

 
10.1.  Volba nového člena finančního výboru. 
Předkladatel: Mgr.,Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Pan David Zapletal,  756 61 Roţnov pod Radhoštěm, dopisem ze dne 2. 10. 2015 rezignoval na svou 
funkci člena Finančního výboru zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm (viz příloha č. 1 
důvodové zprávy).  
Vzhledem k jeho rezignaci je nutné, aby byl finanční výbor doplněn o nového člena. Volba nového 
člena finančního výboru patří podle § 84 odst. 2 písm. l) a písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, do vyhrazené působnosti zastupitelstva. 
Pan David Zapletal byl členem finančního výboru za volební stranu STAN. Strana STAN navrhuje 
zvolit novým členem finančního výboru Kateřinu Strakošovou,  756 61 Roţnov pod Radhoštěm.  
Finanční výbor byl s rezignací pana Zapletala seznámen na svém jednání dne 20. 10. 2015.  
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
 

P02_ţivotopis navrhovaného člena FV 
 

 
Hlasování o usnesení č. 13/VIII: 
Zastupitelstvo města  bere na vědomí rezignaci pana Davida Zapletala na funkci člena 
Finančního výboru zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm sdělenou 
prostřednictvím dopisu ze dne 2. 10. 2015. Zastupitelstvo města Roţnov pod 
Radhoštěm volí novým členem finančního výboru paní Kateřinu Strakošovou,  756 61 
Roţnov pod Radhoštěm. 
 
 Hlasování o usnesení č. 13 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
 
10.2.  Projednání a schválení změn zakladatelské listiny 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.  
V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích předkládám zastupitelstvu města ke schválení 
změny zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o., které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této důvodové zprávy.  
Navrhované změny zakladatelské listiny budou projednány také dne 23. 10. 2015 Radou města 
Roţnov pod Radhoštěm jako orgánem obce rozhodujícím ve funkci jediného společníka společnosti 
KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. S výsledkem 
tohoto jednání Vás seznámím přímo na jednání zastupitelstva.  
Po přijetí navrhovaných změn jak radou města, tak zastupitelstvem města, bude o schválených 
změnách zakladatelské listiny vyhotoven notářský zápis. 
 
 
Důvody změn zakladatelské listiny:  
 
1. zřízení dozorčí rady (bod 1 a 4 navrhovaných změn) 
Změnou zakladatelské listiny se zřizuje dozorčí rada jako nový kontrolní orgán společnosti.  Dozorčí 
rada bude mít tři členy. Funkční období bude tři roky. Opětovná volba je moţná. Vzhledem k tomu, ţe 
současná právní úprava neupravuje podrobná pravidla pro jednání a rozhodování dozorčí rady, budou 
tato pravidla upravena v zakladatelské listině (podrobnosti viz příloha č. 1). Dozorčí rada společnosti 
bude zřízena okamţikem vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny.  
 

  P01_ dopis p. Zapletala (rezignace na funkci člena finančního výboru)  
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O kandidátech na členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. budete 
jednat v rámci bodu 10.3. programu jednání zastupitelstva dne 27. 10. 2015. 
 
2. rozšíření působnosti valné hromady (bod 2 navrhovaných změn) 
Valná hromada společnosti s ručením omezeným (v případě jednočlenné společnosti jediný společník 
jednající v působnosti valné hromady) rozhoduje podle § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních 
korporacích o skutečnostech, které do její působnosti svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo 
společenská smlouva (v jednočlenné společnosti zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do 
zakladatelské listiny přidat, ţe do působnosti valné hromady kromě skutečností vyplývajících 
z právních předpisů a současné zakladatelské listiny spadá také schválení ročního plánu hospodaření 
společnosti a schvalování smluv a jiných právních jednání, u kterých je jednatel povinen na základě 
smlouvy o výkonu funkce poţádat valnou hromadu o její předchozí souhlas.  
 
3. rozšíření zákazu konkurenčního jednání jednatele (bod 3 navrhovaných změn) 
Ze zákona o obchodních korporacích platí pro jednatele zákaz konkurenčního jednání uvedený v § 
199 zákona o obchodních korporacích. Další omezení činnosti jednatele můţe určit jen společenská 
smlouva (zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do zakladatelské listiny společnosti přidat 
ustanovení týkající se povinnosti jednatele vyţádat si předchozí písemný souhlas společníka, zamýšlí-
li jednatel zastávat funkci člena kontrolního orgánu společnosti s obdobným předmětem činnosti nebo 
podnikání.  
 
4. funkční období jednatelů (bod 3 navrhovaných změn) 
Funkční období jednatelů není v současné době omezeno. Do zakladatelské listiny navrhuji přidat 
ustanovení, které by umoţnilo omezit funkční období jednatele ve smlouvě o výkonu funkce.  
 
5. právo společníka na informace (bod 4 navrhovaných změn) 
Právo společníka na informace o společnosti je stanoveno v § 155 a 156 zákona o obchodních 
korporacích. Jedná se o právo poţadovat po jednateli společnosti informace o společnosti, nahlíţet do 
dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsaţené v předloţených dokladech. Další práva na 
informace můţou být určena jen ve společenské smlouvě (zakladatelské listině). Z tohoto důvodu 
navrhuji do zakladatelské listiny přidat právo společníka poţadovat pořízení nebo zaslání kopií či 
stejnopisů dokladů společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jediným společníkem je město jako 
veřejnoprávní korporace, navrhuji do zakladatelské listiny dále doplnit, ţe společník je oprávněn své 
právo na informace vykonávat na základě rozhodnutí zastupitelstva města také prostřednictvím 
finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva a na základě rozhodnutí rady města ve funkci 
jediného společníka prostřednictvím pověřené osoby.  
 
Platná zakladatelská listina je přílohou č. 2 důvodové zprávy. Navrhované změny, které předkládám 
ke schválení, jsou uvedeny v příloze č. 1, která bude podkladem pro vyhotovení notářského zápisu o 
schválených změnách zakladatelské listiny.   
  
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_změny zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. 
P02_aktuální zakladatelská listina společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. ze dne 24.10. 

2014 
 
 
Diskuse: 
p. Vychodil - domnívá se, ţe zřízení dozorčí rady ve společnosti Komerční domy (dále KD) 
a Krytého bazénu (dále KB), viz. čl č. 9 a 10 dle přílohy je zbytečné. Všechny potřebné 
dokumenty má k dispozici rada města, v rámci funkce jediného společníka. V letech 2011-
2015 probíhaly kontroly v obou společnostech, prováděné kontrolním a finančním výborem. 
Vše bylo v pořádku. Pokud jsou členové valné hromady, tedy členové rady města 
kompetentní, je dozorčí rada ve společnostech nadbytným orgánem. Dává PROTINÁVRH! 
Bc. Blinková - poukazuje na čl. 9 bod 3- délka funkčního období člena dozorčí rady je 3 
roky, opětovná volba členů dozorčí rady se připouští. Dále se táţe, zda členové dozorčích 
rad budou pobírat za svou činnost odměnu? 
Mgr. Ing. Janíková - jde o ustanovení do budoucna. Stále však platí, ţe funkční období není 
omezeno. 
Ing. Holiš - co se odměny týče, bude to částka 1000 Kč/os. 
Bc. Blinková - pokud je záměrem zvýšit kontrolní činnost nad  městskými společnostmi, 
proč neudělat dozorčí radu také u T-klubu? 
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Ing. Holiš - součástí těchto plánů a jednání s jednateli je nastavení předávání čtvrtletních  
ekonomických výsledovek, včetně procentuelních vyčíslení plnění plánů na straně výdajů i 
příjmů.   Jen tak můţeme společnosti účinně kontrolovat. Rada města, jako taková, nemá 
bez pomocí odborného dozorčího orgánu moţnost účinné kontroly a dovědět se tak o 
nedostatcích. Finanční ani kontrolní výbor nemůţe tuto funkci plnit. 
Bc. Blinková - namítá, ţe v minulosti rada města ve funkci valné hromady  si  podklady ke 
kontrole vyţadovala 4x ročně. 
Ing. Houška -  domnívá se, ţe minulá rada města prováděla kontroly společností správně. 
Táţe se, zda je tedy nějaký problém?  
Ing. Holiš - nedomnívá se, ţe manaţerské vedení minulé valné hromady bylo bez 
nedostatků. 
Ing. Houška - domnívá se, ţe důleţitý je plán společnosti a jak se společnost vyvíjí. Její 
závazky, pohledávky zisky apod. Zda spravuje svůj majetek tak, jak valná hromada určila a 
chtěla - viz. KD. Nemá problém s tím , ţe se zřídí dozorčí rada, pokud je sloţena 
z odborníků. Táţe se ale,  proč se otevírá vstup do těchto společností členům finančního a 
kontrolního výboru? Tito nejsou vázáni mlčenlivostí na rozdíl od členů představenstva a 
valné hromady. 
Ing. Holiš - je to proto, abychom všichni měli přístup k informacím  - tzn. i vy zastupitelé.  
Ing. Kučera Jan - stanovení dozorčího orgánu ve společnosti neříká, ţe tato špatně 
hospodaří. My chceme jen odborníky, kteří nám budou nápomocni při kontrole, jak je 
nakládáno s majetkem, který vlastní městská společnost. V případě našich městských 
společností jde o poměrně velký majetek a trţby, zvláště u KD a je tedy nutné provádět 
důslednou kontrolu. Nejde však jen o kontrolu, ale také podněty a náměty, jak práci zlepšit. 
Pokud si vezmeme např. roční obrat KD  je částka, kterou vynaloţíme na odměnu členů 
dozorčích rad nízká. 
p. Vychodil - pokud se rada města, ve funkci valné hromady kontrolou společností můţe 
zabývat 4 x i více ročně. Můţe se více zabývat řízením společností a být koordinačním 
orgánem.   
Ing. Holiš - doplňuje, ţe v letošním roce jiţ proběhlo 6 valných hromad městských 
společností. Jednatel ve spolupráci s dozorčí radou můţe efektivněji řešit své záleţitosti. 
Valná hromada nemůţe řešit všechno. 
RNDr. Lukáš - dodává, ţe členové finančního i kontrolního výboru jsou vázáni mlčenlivostí. 
Mgr. Ing. Janíková - doplňuje viz. p. Houška - přístup kontrolního a finančního výboru do 
společností je vţdy na základě pověření zastupitelstva. 
Ing. Houška - oponuje znění dovětku. 
Ing. Holiš - postupy u nových smluv jsou jednoznačně doporučeny odborem vnitřního 
auditu. 
Bc. Blinková - táţe se, na základě jakého klíče byli vybírání členové dozorčích rad? 
Ing. Holiš - šlo o návrhy politických stran, které máte moţnost doplnit. Dnes schvalujeme 
pouze nominované osoby, dozorčí radu volí valná hromada.  
Ing. Matějka - zřízení dozorčích rad přispěje k důslednější kontrole hospodaření městských 
společností. V minulosti se našly problémy. Práce dozorčích rad určitě nemůţe stav 
společnosti zhoršit. 
RNDr. Mikušek - co se kandidátů do dozorčích rad týče, nikdo se opozice neptal. 
Ing. Houška - táţe se, zda dozorčí rada bude kontrolním orgánem, či poradním orgánem. 
Ing. Kučera - jde o kontrolní orgán, který však můţe dávat doporučení k optimálnímu řešení 
problémů. 
p. Koryčanský - navrhuje nominaci do dozorčích rad přeloţit na příští zasedání 
zastupitelstva, aby i opozice mohla své členy navrhnout. 
Ing. Holiš - souhlasí. 
 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU p. Vychodila: 
Zastupitelstvo města     
1. Z návrhu změny zakladatelské listiny se z čl. 6. vypouští odstavec c). 
2. Z návrhu změny zakladatelské listiny se vypouští z článku 9. 
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Dozorčí rada, články 9.1), 9.2), 9.3) a 9.4) 3) Článek 10. Návrhu  - Právo na informace se 
označuje jako článek 9. V případě schválení tohoto návrhu usnesení Zastupitelstvem města, 
jsou návrhy uvedené v podáních 10_3_příloha 1.; 10_3_příloha 2. A 10_3_příloha 3., 
nehlasovatelné. Zdůvodnění: 
Článek 10 - Právo na informace stanoví, ţe společník má právo na valné hromadě i mimo ni 
poţadovat od jednatele společnosti veškeré informace o společnosti atd, včetně kontrol 
finančním výborem či kontrolním výborem. Tedy všechny dokumenty potřebné pro kontrolu a 
řízení společnosti. Rozhodování jednatele je v klíčových záleţitostech omezené a vyţaduje 
souhlas společníka - Rady města. V letech 2011 a 2015 proběhly ve společnosti Komerční 
domy s.r.o. kontroly Finančním a Kontrolním výborem Zastupitelstva města, bez závad. Pro 
řízení Dozorčí rady proto nevidím důvod. Pokud jsou členové valné hromady, tedy Rada 
Města, dostatečně kompetentní, je dozorčí rada ve společnosti nadbytečný orgán. Nejedná-li 
se o vytvoření "trafik" pro koaliční přátele, zbytečně zatěţující rozpočet společnosti. 
 
 Hlasování o protinávrhu p. Vychodila: 

Pro:           6                    Proti:                    11 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Protinávrh nepřijat. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 
Roţnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského 
zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14 /VIII: 

Pro:           12                    Proti:                    5 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
10.3.  Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti 

KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. 
Předkladatel: Mgr.,Ing. Janíková, Ing. Holiš 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš - na základě předchozí diskuse navrhuje staţení bodu č. 10.3. a č. 10.5. 
z dnešního jednání zastupitelstva a tyto body předloţit na příštím zasedání, tak, aby i 
opoziční zastupitelé mohli navrhnout své kandidáty do dozorčích rad. PROTINÁVRH! 

 
 

 
Hlasování o PROTINÁVRHU Ing. Holiše 
Usnesení č. 15/VIII. 
Zastupitelstvo města stahuje body číslo 10.3 (Projednání a navržení zástupců města 
do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.) a  10.5 
(Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN 
ROŽNOV, spol. s r.o.) z jednání dnešního zastupitelstva. 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Holiše, usnesení č 15/VIII: 

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

       
   Protinávrh přijat. 
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10.4.  Projednání a schválení změn zakladatelské listiny 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.  
V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích předkládám zastupitelstvu města ke schválení 
změny zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této důvodové zprávy.  
Navrhované změny zakladatelské listiny budou projednány také dne 23. 10. 2015 Radou města 
Roţnov pod Radhoštěm jako orgánem obce rozhodujícím ve funkci jediného společníka společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. S výsledkem 
tohoto jednání Vás seznámím přímo na jednání zastupitelstva.  
Po přijetí navrhovaných změn jak radou města, tak zastupitelstvem města, bude o schválených 

změnách zakladatelské listiny vyhotoven notářský zápis. 
 
 
Důvody změn zakladatelské listiny:  
 
1. zřízení dozorčí rady  (bod 1 a 4  navrhovaných změn) 
Změnou zakladatelské listiny se zřizuje dozorčí rada jako nový kontrolní orgán společnosti.  Dozorčí 
rada bude mít tři členy. Funkční období bude tři roky. Opětovná volba je moţná. Vzhledem k tomu, ţe 
současná právní úprava neupravuje podrobná pravidla pro jednání a rozhodování dozorčí rady, budou 
tato pravidla upravena v zakladatelské listině (podrobnosti viz příloha č. 1). Dozorčí rada společnosti 
bude zřízena okamţikem vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny.  
 
O kandidátech na členy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. budete jednat 
v rámci bodu 10.5. programu jednání zastupitelstva dne 27. 10. 2015. 
 
2. rozšíření působnosti valné hromady (bod 2 navrhovaných změn) 
Valná hromada společnosti s ručením omezeným (v případě jednočlenné společnosti jediný společník 
jednající v působnosti valné hromady) rozhoduje podle § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních 
korporacích o skutečnostech, které do její působnosti svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo 
společenská smlouva (v jednočlenné společnosti zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do 
zakladatelské listiny přidat, ţe do působnosti valné hromady kromě skutečností vyplývajících 
z právních předpisů a současné zakladatelské listiny spadá také schválení ročního plánu hospodaření 
společnosti a schvalování smluv a jiných právních jednání, u kterých je jednatel povinen na základě 
smlouvy o výkonu funkce poţádat valnou hromadu o její předchozí souhlas.  
 
3. rozšíření zákazu konkurenčního jednání jednatele (bod 3 navrhovaných změn) 
Ze zákona o obchodních korporacích platí pro jednatele zákaz konkurenčního jednání uvedený v § 
199 zákona o obchodních korporacích. Další omezení činnosti jednatele můţe určit jen společenská 
smlouva (zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do zakladatelské listiny společnosti přidat 
ustanovení týkající se povinnosti jednatele vyţádat si předchozí písemný souhlas společníka, zamýšlí-
li jednatel zastávat funkci člena kontrolního orgánu společnosti s obdobným předmětem činnosti nebo 
podnikání.  
 
4. funkční období jednatelů (bod 3 navrhovaných změn) 
Funkční období jednatelů není v současné době omezeno. Do zakladatelské listiny navrhuji přidat 
ustanovení, které by umoţnilo omezit funkční období jednatele ve smlouvě o výkonu funkce.  
 
5. právo společníka na informace (bod 4 navrhovaných změn) 
Právo společníka na informace o společnosti je stanoveno v § 155 a 156 zákona o obchodních 
korporacích. Jedná se o právo poţadovat po jednateli společnosti informace o společnosti, nahlíţet do 
dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsaţené v předloţených dokladech. Další práva na 
informace můţou být určena jen ve společenské smlouvě (zakladatelské listině). Z tohoto důvodu 
navrhuji do zakladatelské listiny přidat právo společníka poţadovat pořízení nebo zaslání kopií či 
stejnopisů dokladů společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jediným společníkem je město jako 
veřejnoprávní korporace, navrhuji do zakladatelské listiny dále doplnit, ţe společník je oprávněn své 
právo na informace vykonávat na základě rozhodnutí zastupitelstva města také prostřednictvím 
finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva a na základě rozhodnutí rady města ve funkci 
jediného společníka prostřednictvím pověřené osoby.  
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Platná zakladatelská listina je přílohou č. 2 důvodové zprávy. Navrhované změny, které předkládám 
ke schválení, jsou uvedeny v příloze č. 1, která bude podkladem pro vyhotovení notářského zápisu o 
schválených změnách zakladatelské listiny.   
  
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_změny zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. 
P02_aktuální zakladatelská listina společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. ze dne 24. 10. 

2014 
 
 

Diskuse: 
p. Vychodil  - stejně, jako u bodu č. 10.2. podává PROTINÁVRH! 
Ing. Houška - namítá, ţe jak Komerční domy tak Městské lesy jsou si schopny na platy 
členů dozorčích rad vydělat. Krytý bazén nikoli. Při hodnocení hospodaření této společnosti 
vţdy počítali kaţdou korunu. Předpokládá, ţe odměny pro čeleny dozorčí rady budou tedy 
z městské pokladny.  

 
Hlasování o PROTINÁVRHU p. Vychodila 
Zastupitelstvo města  
1. Z návrhu změny zakladatelské listiny se z čl. 6. vypouští odstavec c). 
 2. Z návrhu změny zakladatelské listiny se vypouští z článku 9. Dozorčí rada, články 9.1), 
9.2), 9.3) a 9.4) 
3) Článek 10. Návrhu  - Právo na informace se označuje jako článek 9 V případě schválení 
tohoto návrhu usnesení Zastupitelstvem města, jsou návrhy uvedené v podáních 
10_4_příloha 1.; 10_4_příloha 2. A 10_4_příloha 3., nehlasovatelné. 
Zdůvodnění: 
Článek 10 - Právo na informace stanoví, ţe společník má právo na valné hromadě i mimo ni 
poţadovat od jednatele společnosti veškeré informace o společnosti atd, včetně kontrol 
finančním výborem či kontrolním výborem. Tedy všechny dokumenty potřebné pro kontrolu a 
řízení společnosti. Rozhodování jednatele je v klíčových záleţitostech omezené a vyţaduje 
souhlas společníka - Rady města. V roce 2014 proběhla ve společnosti Krytý bazén s.r.o. 
kontrola  Kontrolním výborem Zastupitelstva města, bez závad. Pro řízení Dozorčí rady proto 
nevidím důvod. Pokud jsou členové valné hromady, tedy Rada  Města, dostatečně 
kompetentní, je dozorčí rada ve společnosti nadbytečný orgán. Nejedná-li se o vytvoření 
"trafik" pro koaliční přátele, zbytečně zatěţující rozpočet společnosti. 
 
Hlasování o protinávrhu p. Vychodila: 

Pro:           6                    Proti:                    11 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Protinávrh nepřijat. 

 
 
 
Hlasování o usnesení č. 16/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  změny  zakladatelské  listiny ze  dne 24. 10. 2014 
společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem Roţnov pod Radhoštěm, 
Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského 
zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 16 /VIII: 

Pro:           12                    Proti:                    5 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
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10.6.  Projednání a schválení změn zakladatelské listiny společnosti Městské 
lesy Roţnov, s.r.o. 

Předkladatel: Mgr.,Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Město Roţnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., se 
sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 60323027.  
 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích předkládám zastupitelstvu města ke schválení 
změny zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., které jsou uvedeny v příloze č. 1 
této důvodové zprávy.  
 
Navrhované změny zakladatelské listiny budou projednány také dne 23. 10. 2015 Radou města 
Roţnov pod Radhoštěm jako orgánem obce rozhodujícím ve funkci jediného společníka společnosti 
Městské lesy Roţnov, s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. S výsledkem tohoto jednání 
Vás seznámím přímo na jednání zastupitelstva.  
 
Po přijetí navrhovaných změn jak radou města, tak zastupitelstvem města, bude o schválených 
změnách zakladatelské listiny vyhotoven notářský zápis. 
 
 
Důvody změn zakladatelské listiny:  
 
1. stanovení pravidel pro jednání a rozhodování dozorčí rady (bod 5 navrhovaných změn) 
Kontrolním orgánem společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o. je dozorčí rada, která byla zřízena jiţ při 
vzniku společnosti. Dozorčí rada má tři členy, funkční období člena dozorčí rady je tři roky. Vzhledem 
k tomu, ţe současná právní úprava neupravuje podrobná pravidla pro jednání a rozhodování dozorčí 
rady, navrhuji tato pravidla doplnit do zakladatelské listiny (podrobnosti viz příloha č. 1). Současně 
navrhuji do zakladatelské listiny výslovně doplnit, ţe opětovná volba člena dozorčí rady je moţná.  
 
2. rozšíření působnosti valné hromady, zrušení některých ustanovení týkajících se valné 
hromady (bod 1 aţ 3 navrhovaných změn). 
Valná hromada společnosti s ručením omezeným (v případě jednočlenné společnosti jediný společník 
jednající v působnosti valné hromady) rozhoduje podle § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních 
korporacích o skutečnostech, které do její působnosti svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo 
společenská smlouva (v jednočlenné společnosti zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do 
zakladatelské listiny přidat, ţe do působnosti valné hromady kromě skutečností vyplývajících 
z právních předpisů a současné zakladatelské listiny spadá také schválení ročního plánu hospodaření 
společnosti a schvalování smluv a jiných právních jednání, u kterých je jednatel povinen na základě 
smlouvy o výkonu funkce poţádat valnou hromadu o její předchozí souhlas.  
 
Protoţe bude vypracován pro všechny společnosti ve 100% vlastnictví města Jednací řád rady města 
Roţnov pod Radhoštěm pro jednání a rozhodování rady města ve funkci jediného společníka, stávají 
se některá ustanovení zakladatelské listiny týkající se valné hromady nadbytečnými. Z tohoto důvodu 
navrhuji jejich zrušení.   
 
3. rozšíření zákazu konkurenčního jednání jednatele (bod 4 navrhovaných změn) 
Ze zákona o obchodních korporacích platí pro jednatele zákaz konkurenčního jednání uvedený v § 
199 zákona o obchodních korporacích. Další omezení činnosti jednatele můţe určit jen společenská 
smlouva (zakladatelská listina). Z tohoto důvodu navrhuji do zakladatelské listiny společnosti přidat 
ustanovení týkající se povinnosti jednatele vyţádat si předchozí písemný souhlas společníka, zamýšlí-
li jednatel zastávat funkci člena kontrolního orgánu společnosti s obdobným předmětem činnosti nebo 
podnikání.  
 
4. funkční období jednatelů (bod 4 navrhovaných změn) 
Funkční období jednatelů není v současné době omezeno. Do zakladatelské listiny navrhuji přidat 
ustanovení, které by umoţnilo omezit funkční období jednatele ve smlouvě o výkonu funkce.  
 
5. právo společníka na informace (bod 6 navrhovaných změn)  
Právo společníka na informace o společnosti je stanoveno v § 155 a 156 zákona o obchodních 
korporacích. Jedná se o právo poţadovat po jednateli společnosti informace o společnosti, nahlíţet do 
dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsaţené v předloţených dokladech. Další práva na 
informace můţou být určena jen ve společenské smlouvě (zakladatelské listině). Z tohoto důvodu 
navrhuji do zakladatelské listiny přidat právo společníka poţadovat pořízení nebo zaslání kopií či 
stejnopisů dokladů společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jediným společníkem je město jako 
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veřejnoprávní korporace, navrhuji do zakladatelské listiny dále doplnit, ţe společník je oprávněn své 
právo na informace vykonávat na základě rozhodnutí zastupitelstva města také prostřednictvím 
finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva a na základě rozhodnutí rady města ve funkci 
jediného společníka prostřednictvím pověřené osoby.  
 
Platná zakladatelská listina je přílohou č. 2 důvodové zprávy. Navrhované změny, které předkládám 
ke schválení, jsou uvedeny v příloze č. 1, která bude podkladem pro vyhotovení notářského zápisu o 
schválených změnách zakladatelské listiny.   
  
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_změny zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o. 
P02_aktuální zakladatelská listina společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o. ze dne 25. 8. 2014 

 
 
Hlasování o usnesení č. 17/VIII: 
Zastupitelstvo města  schvaluje  změny zakladatelské listiny ze dne 25. 8. 2014 
společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Roţnov 
pod Radhoštěm, IČO 60323027 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o 
schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 17 /VIII: 

Pro:           15                    Proti:                    0 Zdrţel se:            2 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 

 
 
10.7.  Projednání a navrţení zástupců města do dozorčí rady společnosti 

Městské lesy Roţnov, s.r.o. 
Předkladatel: Mgr.,Ing. Janíková, Ing. Holiš 
Město Roţnov pod Radhoštěm je jediným společníkem společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., se 
sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 60323027. 
 
Protoţe funkční období všech členů dozorčí rady jiţ uplynulo, 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 nové 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.  
 
Dozorčí rada společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., má tři členy. Funkční období je tři roky.   
 
Jako kandidáty na členy dozorčí rady společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., navrhuji:  
 
Ing. JAROSLAV JUREK, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm  
 
JOSEF DOBEŠ, 756 52 Stříteţ nad Bečvou  
 
Ing. MARTIN KONUPKA, 756 51 Zašová. 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 
P01_výpis z obchodního rejstříku společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o. 
P02_CV Ing. Martin Konupka 
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Hlasování o usnesení č. 18/VIII: 
Zastupitelstvo města  navrhuje jako zástupce města Roţnov pod Radhoštěm do 
dozorčí rady společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 
61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 tyto kandidáty: 
Ing. JAROSLAVA JURKA, , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
JOSEFA DOBEŠE,   756 52 Stříteţ nad Bečvou a 
Ing. MARTINA KONUPKU,  756 51 Zašová. 
 
 Hlasování o usnesení č. 18 /VIII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

10.8.  Projednání a schválení smluv o převodu (koupi) podílů ve společnosti TV 
Beskyd s.r.o. 

Předkladatel: Mgr.,Ing. Janíková, Ing. Jan Kučera, MSc. 
Město Roţnov pod Radhoštěm je jedním ze čtyř společníků společnosti s ručením omezeným TV 
Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 258 44 334, jejímţ předmětem 
podnikání je výroba televizního zpravodajství.  
 
V současné době vlastní město Roţnov pod Radhoštěm ve společnosti TV Beskyd s.r.o. podíl ve výši 
25%. Ostatními společníky jsou město Valašské Meziříčí (podíl 25%), město Vsetín (podíl 25%) a 
město Nový Jičín (podíl 25%). Protoţe ostatní společníci nemají zájem být nadále vlastníky výše 
uvedené společnosti, nabídli své podíly k odkoupení městu Roţnov pod Radhoštěm. Město Roţnov 
pod Radhoštěm se po jejich odkoupení stane jediným vlastníkem společnosti TV Beskyd s.r.o. 
 
Za účelem stanovení ceny podílu byl vypracován znalecký posudek č. 142/202/2015 ze dne 15. 4. 
2015. Tímto znaleckým posudkem byla cena kaţdého jednotlivého podílu ve výši 25% stanovena 
k datu 28. 2. 2015 (datum ocenění) ve výši 159 250,- Kč (viz příloha č. 4). Na základě vzájemných 
jednání souhlasila města Valašské Meziříčí, Vsetín a Nový Jičín, ţe své podíly městu Roţnov pod 
Radhoštěm prodají kaţdé za cenu 100.000 Kč. Celková finanční částka ve výši 300.000 Kč určena na 
nákup podílů ve společnosti TV Beskyd, s.r.o. byla schválena Zastupitelstvem města Roţnov pod 
Radhoštěm usnesením č. 5 dne 23. 6. 2015 v rámci přijatého rozpočtového opatření č. 5.  
 
Zastupitelé města Valašské Meziříčí schválili prodej svého podílu za cenu 100.000 Kč městu 
Roţnov pod Radhoštěm dne 23. 4. 2015 usnesením č. Z 05/09.  
 
Zastupitelé města Vsetín schválili prodej svého podílu za cenu 100.000 Kč městu Roţnov pod 
Radhoštěm dne 21. 9. 2015 usnesením č. 24/8/ZM/2015.  
 
Zastupitelé města Nový Jičín schválili prodej svého podílu za cenu 100.000 Kč městu Roţnov pod 
Radhoštěm dne 10. 9. 2015 usnesením č. 139/5/2015.  
 
Valná hromada společnosti TV Beskyd s.r.o. souhlasila, v souladu s platnou společenskou smlouvou 
společnosti TV Beskyd s.r.o., s převodem podílů společníků města Valašské Meziříčí, Vsetín a Nový 
Jičín na společníka město Roţnov pod Radhoštěm dne 27. 4. 2015. Viz zápis z jednání valné 
hromady TV Beskyd s.r.o. ze dne 27/4/2015, usnesení č. 8/2015, 9/2015 a 10/2015. Zápis je přílohou 
smluv o převodu podílů.  
 
Současný ekonomický stav společnosti TV Beskyd s.r.o. dokládáme:  
 

- mimořádnou účetní závěrkou společnosti ke dni 30. 9. 2015 (příloha č. 5), 
- inventurním seznamem majetku společnosti TV Beskyd s.r.o. ke dni 30. 9. 2015 (příloha č. 6) a  
- přehledem platných smluv ke dni 30. 9. 2015 v členění název smlouvy, protistrana, předmět 

smlouvy, datum uzavření smlouvy a doba, na kterou byla smlouva uzavřena (příloha č. 7).  
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Otázka koupě podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o. byla projednávána také na finančním výboru 
zastupitelstva na jeho jednání dne 20. 10. 2015. 
 
Koncepce fungování společnosti je přílohou č. 8 důvodové zprávy. Součástí koncepce je spojení TV 
Beskyd a Spektra Roţnovska s cílem nalezení úspor nákladů, zvýšení efektivity fungování těchto 
dvou médií a zvýšení kvality poskytovaných sluţeb.  
 
Smlouvy o převodu podílů s městy Valašské Meziříčí, Vsetín a Nový Jičín, které Vám předkládáme ke 
schválení a doporučujeme jejich uzavření, jsou uvedeny v přílohách č. 1 aţ č. 3 důvodové zprávy.   
 
 
Seznam příloh, které jsou součástí materiálu: 

 
P02_smlouva o převodu podílu s městem Vsetín  
        (č. 264/2015/TAJ1) 
P03_smlouva o převodu podílu s městem Nový Jičín                        
         (č. 293/2015/TAJ1) 
P04_znalecký posudek 142/202/2015 ze dne 15/4/2015 (datum ocenění 28/2/2015) 
P05_mimořádná účetní závěrka ke dni 30/9/2015 
P06_inventurní seznam majetku společnosti ke dni 30/9/2015 
P07_přehled platných smluv ke dni 30/9/2015 
P08_koncepce fungování společnosti TV Beskyd s.r.o. 

 
Diskuse: 
Ing. Houška  - rád by dostal nějaké informace o nové organizaci. Dále rozporuje částky 
uvedené v příloze. Výsledné částky mu nesedí,  rozporuje náklady a výnosy.  
Ing. Kučera - nový název společnosti bude „Roţnovská mediální s.r.o“, společnost je plátce 
DPH.  Zmiňovaný pokles příjmů je způsoben vystoupením měst Vsetín a Valašské Meziřičí. 
Co se nákladů týče, jednatel dostal příkaz náklady sníţit tak, aby společnost byla udrţitelná.  
Dále upřesňuje, ţe Roţnovská mediální není příspěvkovou organizací. Sluţby si od ní město 
kupuje. Mají zajištěny své trţby také z jiných měst. Součástí společnosti bude také Spektrum 
Roţnovska. To znamená, ţe v ceně je obsaţeno nejen zpravodajství, ale také distribuce 
Spektra.  
Ing. Houška - domnívá se, ţe společnost bude hospodařit ve ztrátě. Bylo by dobré předloţit 
podnikatelský záměr společnosti v písemné podobě, předloţený materiál se mu zdá být 
nedostatečný. PODNĚT! 
Ing. Holiš - nyní schvalujeme podíly, jde o první krok, který jsme avizovali 4 měsíce předem. 
Poţadované informace dodáme. Dnes schválíme nákup podílu, na příštím zasedání  
budeme měnit zakladatelskou smlouvu TV Beskyd a členy dozorčí rady. Je škoda, ţe se 
zastupitelé nezúčastnili pátečního pracovního zasedání ZM. Zde jsme záleţitost probírali 
podrobně. 
Ing. Matějka - dodává, ţe finanční výbor  záleţitost projednával a doporučil zastupitelům ke 
schválení. Viděli jsme koncepci spojení TV Beskyd a Spektra. Výsledná částka, kterou město 
obě média stojí tak bude niţší a hospodaření tím pádem bude efektivnější.  
Bc. Blinková - obě média byla součástí rozpočtu. Navrhuje zváţit moţnost zapojení do 
společnosti také T-klub, kulturní agenturu.  Co se pátečních pracovních zasedání ZM týče, 
termín není vhodný. 
RNDr. Mikušek - také zpochybňuje páteční pracovní zasedání ZM . Je to podvod na občany 
města, kteří si zaslouţí informace.  
Ing. Kučera Jan - táţe se Ing. Houšky, aby sdělil, o jaké konkrétní informace mu jde, co  
mají zpracovat? 
Ing. Houška -  nemá problém s nákupem podílu, má ale problém s tím, co bude se 
společností dál. Podnikatelský plán společnosti bude jistě zajímat všechny zastupitele.  

 
 
Hlasování o usnesení č. 19/VIII: 

P01_smlouva o převodu podílu s městem Valašské Meziříčí  
        (č. 255/2015/TAJ1) 
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Zastupitelstvo města  schvaluje koupi podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o., se 
sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 258 44 334, a to: 
 a) koupi podílu ve výši 25% od města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČO 003 04 387 za dohodnutou cenu 100.000 Kč, 
b) koupi podílu ve výši 25% od města Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín,  
IČO 003 04 450 za dohodnutou cenu 100.000 Kč a  
c) koupi podílu ve výši 25% od města Nový Jičín, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 
741 01 Nový Jičín, IČO 002 98 212 za dohodnutou cenu 100.000 Kč, a uzavření smluv o 
převodu podílu ve znění uvedeném v příloze č. 1 (smlouva o převodu podílu s městem 
Valašské Meziříčí), č. 2 (smlouva o převodu podílu s městem Vsetín) a č. 3 (smlouva o 
převodu podílu s městem Nový Jičín) důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 Hlasování o usnesení č. 19 /VIII: 

Pro:           17                    Proti:                    0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
11.1.  Informace o zřízení pozice destinačního manaţera. 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jan  - představuje pana Marka Havrana, který nastoupil do funkce destinačního 
manaţera od 1. 10. 2015. Zároveň panu Havranovi předává slovo, aby se prezentoval. 
p. Havran - informuje o plánu své práce, o tom, s čím se jiţ stihl seznámit, s nejbliţšími 
úkoly, které má v plánu realizovat a se subjekty, se kterými bude spolupracovat. Proběhla 
práce na eventovém kalendáři, který budou vydávat ve spolupráci s městy Valašské Meziříčí 
a Vsetín. Dále se zabývá zlepšením webových stránek města. 
Bc. Blinková - namítá, ţe prezentace nepřináší nic nového. Akce jsou stejné, jako město 
pořádalo v minulosti. Nevidí v tom ţádný posun.  
Ing. Kučera Jan - je třeba si uvědomit, ţe pan Havran je ve funkci teprve 3 týdny. Přesto jej 
poţádal o prezentaci. Pokud rozdíly zastupitelé nevidí, je to špatně. Jde jim především o 
spojování záleţitostí tak, aby efekt byl větší a pořádané akce plně vyuţity.  
p. Havran - stačil jiţ hovořit s hoteliéry ti kvitují nápady, se kterými město přichází a jsou 
ochotni spolupracovat. Vidí v tom velký potenciál.  
p. Koryčanský - navrhuje také  čerpat ze zkušeností z ciziny. Např. ve  spolupráci 
s Městskými lesy, které mohou veřejnosti nabídnout různé aktivity. Není vţdy potřeba 
objevovat objevené. 
p. Havran - děkuje za podnět, bude probíhat spolupráce s SVČ, mají namyšleny nějaké 
workshopy. 
p. Vychodil - zpochybňuje oddělení internetových odkazů pro turisty z městských webových 
stránek.  
p. Havran - upřesňuje, ţe jde spíše o grafickou úpravu. 
Mgr. Drápal - dodává, ţe městské webové stránky by měly být poutavější, doplněny o videa 
a upoutávky. 
Ing. Holiš - přeje panu Havranovi hodně sil do jeho další práce. 
 

11.2. Informace o záměru společného financování sociální oblasti 
mikroregionem 

Předkladatel: Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jan  - informuje, ţe starostům mikroregionu navrhli systém společného 
financování sociálních sluţeb, tak ţe by obce sdruţily své prostředky. Cílem je dostat do 
financování sociálních sluţeb co největší objem prostředků a zajistit, aby finance do 
sociálních sluţeb nevkládalo  jen město Roţnov,  ale aby se i okolní obce spolupodílely na 
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tomto systému. Navrhli starostům určitý kompromisní návrh, který má zajistit objem 
prostředků na spolufinancování sociální oblasti, kterou očekává zlínský kraj od měst a obcí 
na dofinancování sociálních sluţeb. Starostové mikroregionu se k tomuto návrhu vyjádřili 
kladně, do konce listopadu mají dát své závazné vyjádření . Pokud vše půjde dle plánu na 
prosincovém ZM by se návrh mohl schvalovat. 
p. Jelínek P. - byl účasten jednání s KUZL o modelu se hovořilo, Roţnov byl několikrát 
zmiňován jako ukázkový. Věřme jen, ţe se systém podaří dotáhnout do konce. 
Bc. Blinková - táţe se, zda ve Zlínském kraji uţ někde takový systém funguje? 
Ing. Kučera Jan - jsme první, kdo o tom uvaţuje, naší výhodou je, ţe jsme malým 
mikroregionem a se starosty okolních obcí máme dobré vztahy. 
 

 
11.3. Informace o přípravě psího útulku 
Předkladatel: Mgr. Kosová 
 
Diskuse: 
Mgr. Kosová  - informuje o nutnosti výstavby nového psího útulku. Stávající jiţ nevyhovuje 
standardním poţadavkům. Hledali moţnosti dotačních titulů. Jako nejvhodnější způsob se 
jim jeví vznik „sociální firmy“. Takto je moţno dosáhnout na investiční prostředky na 
vybudování nového útulku a zároveň by projekt umoţnil zaměstnání sociálně 
znevýhodněných osob. Útulek by slouţil pro celou oblast mikroregionu, okolní obce by se 
spolupodílely na provozu útulku. 
Ing. Jan Kučera - předkládá informaci o plánovaných investicích, potřebných na rozjezd 
projektu. 
 

11.4. Informace o stavu sdruţení Regionu Bílé Karpaty 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera 
 
Diskuse: 
Ing. Jan Kučera  - mikroregion Roţnovsko je členem sdruţení Regionu Bílé Karpaty (dále 
jen RBK)  a je správcem mikroprojektů. V předchozích letech bylo město Roţnov úspěšné 
v čerpání z těchto fondů. RBK měl v minulosti finanční problémy způsobené chybným 
vedením ze strany ředitelky a předsedy sdruţení. Zlínský kraj se zapojil do pomoci vyřešit 
problémy  této instituce, byla schválena dohoda o spolupráci. Byla stanovena 5 členná 
správní rada, 3 místa má Zlínský kraj, 1 místo město Zlín a 1 místo mikroregion Roţnovsko, 
kterého je  Ing. Kučera předsedou.  
 

 
 
11.5. Informace o činnosti komisí za rok 2015 
Předkladatel:  Ing. Jan Kučera, MSc. 
 
Diskuse: 
Ing. Kučera Jan  - informuje, ţe zprávu o činnosti komisí při radě města za rok 2015 mají  
zastupitelé k dispozici. 
p. Vychodil - upozorňuje na strategický plán města a jeho aktualizaci, která by měla 
proběhnout kaţdé 2 - 4 roky aţ do roku 2020. Poslední zápis o aktualizaci strategického 
plánu města je z roku 2012, od té doby aktualizován nebyl. Rozpočet města na rok 2016 tak 
bude sestavován bez základního koncepčního dokumentu! 
Mgr. Kosová - aktualizaci řešíme, nebyla ještě dokončena. Je třeba si uvědomit, ţe komise 
začaly pracovat aţ v začátkem  tohoto roku. 
Ing. Holiš - souhlasí, komise pracují od jara letošního roku, jejich podklady přicházejí na 
komisi strategického rozvoje, tato v listopadu bude zasedat a  podklady budou konzultovány 
s návrhem rozpočtu na rok 2016! Doposud jsme neměli z čeho čerpat.  
Ing. Kučera Jan - byl u aktualizace předchozího strategického plánu, jako občan,  práci 
dělal ve svém volném čase a zadarmo.  Jak bylo řečeno, strategický plán má být 
aktualizován do roku 2020. My na této aktualizaci pracujeme a předloţíme výstupy. 
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p. Vychodil - namítá, ţe zápisy ze zasedání strategické komise nejsou zveřejněny na 
webových stránkách. 
Mgr. Kosová - dojde k nápravě. 
 
 
Ing. Holiš - podává informace  : 
- o postupujících pracích na  ČŘB II.  Termín kolaudace naší větve C prozatím nebyl 
stanoven. Vyřizují se podklady pro skutečné zaměření dokladové části o technických 
parametrech kanalizace. Dále  při realizaci bylo v cca  50 případech posunuto umístění 
závěrečné odbočné šachty, která mnohdy přesáhla hranici soukromého pozemku. Z tohoto 
důvodu se nyní  na všech větvích dodatečně obcházejí majitelé pozemků kvůli dodatečnému 
stavebnímu povolení.  
- o rekonstrukci I/35, zde nás čeká ještě jedno omezení na křiţovatce „U Janíků“, kdy bude 
přerušen podélným výkopem výjezd z ul. Nádraţní na křiţovatku.  
- došlo ke kolaudaci nového sběrného dvora, stavba byla v termínu dokončena 
- chodník Tylolvice - Háţovice - měli jsme vybraného uchazeče na zakázku, tento bohuţel 
odmítl na zakázku nastoupit. Byli jsme nuceni schválit druhého uchazeče ze soutěţe a 
s tímto bude uzavřena smlouva. Kvůli těmto průtahům jsme přišli o měsíc prací. Začátek 
prací je předpokládán ještě v letošním roce, záleţí však na počasí. 
- dne 11.11. proběhne pracovní seminář k rozpočtu města. Ţádá tímto všechny zastupitele o 
účast.  
- informuje o poděkování krajské policie ČR za dobrou spolupráci s MěPol při ochraně 
prezidenta, během jeho návštěvy. 
Zároveň děkuje všem zastupitelům za účast na dnešním zasedání a přeje příjemný 
podvečer. 
 

 
 
 
12.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:20 hod.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     27. 10. 2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
Ing. Martin Houška             ………………………………………. ………………. 
   
 
RNDr. Ivan Lukáš                ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


