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Z Á P I S 
ze VII.  zasedání  

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

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

 

P R O G R A M 

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

6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6 

6.2. Projednání a schválení smluv o ručení za úvěry poskytované společnosti KRYTÝ BAZÉN 

ROŢNOV, spol. s r.o. a Městské lesy Roţnov, s.r.o. 

6.3. Projednání a schválení smlouvy o poskytování sluţeb obecného hospodářského zájmu se 

Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského kraje (zajištění lékařské pohotovostní sluţby v 

Roţnově pod Radhoštěm) 

                                                                                       -   Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek 

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

oddělení majetkoprávní: 

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

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

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

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

7.3. Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě  ve prospěch města na 

pozemcích ve vlastnictví České republiky v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. 

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

pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm 

7.5. Projednání a schválení dohody o vypořádání finanční náhrady podle § 59 a zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů    

7.6. Revokace usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015 a projednání a schválení smlouvy o zřízení 

sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch města Roţnov pod Radhoštěm  

(pozemky p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 

2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35, vše k.ú. 

Roţnov pod Radhoštěm, lokalita Na Pařeničkách) 

7.7. Projednání a schválení ţádosti o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 1250/1, k.ú. 

Roţnov pod Radhoštěm z  vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál MŠ 5. 

května 1527) 

7.8. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 

16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká 
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republika v.o.s. jako budoucím kupujícím (prodej části pozemků p.č. 1012/2 a p.č. 3601/1,  

k.ú. Roţnov pod Radhoštěm) 

7.9. Projednání a schválení směnné smlouvy mezi městem a paní S.K. (směna části pozemků p.č. 

3628/1 a p.č. 1930/1, vše k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, lokalita Sladské) 

7.10. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a panem T.K., jako 

prodávajícím (koupě pozemků p. č. 1270/1, p.č. 1270/2, p.č. 1270/3 a p.č. 4849/5, vše k.ú. 

Roţnov pod Radhoštěm, lokalita u kruhového objezdu na ul. 5. května) 

7.11. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a společností INTOZA 

s.r.o. jako prodávající (koupě pozemku p.č. 1224/5, k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, lokalita 

sídliště Láz, ul. Kulturní 

                                                                                      -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

8.1. Projednání závěrečného účtu Sdruţení Mikroregion Roţnovsko za rok 2014 
8.2. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem jako poskytovatelem 

dotace a Valašským muzeem v přírodě jako příjemcem dotace na zajištění 38. ročníku MFF 
Roţnovské slavnosti 2015 

 
                                                                                          - Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Tomáš Gross 
8.3. Projednání a schválení programové podpory – II. kolo sociální oblast                                                                                       
                                                                                           - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 

9.1.      Projednání a schválení zprávy o uplatňování územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
v období 2012-2015 

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

10. OSTATNÍ PODÁNÍ   

10.1. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Roţnov pod Radhoštěm, č. 3/2015, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství                                                                                                          

                                                                                                  -   Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař                    

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 
 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

VI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:10 hodin. 
Přítomno:   17 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Jaroslav Kučera, Ing. Lenka Střálková, Bc. Zlatuše Lušovská, Alois Vychodil 
 

Úvodem pan starosta informoval zastupitele i všechny přítomné, ţe ze zasedání je pořizován 

zvukový a obrazový záznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách města 

Roţnov pod Radhoštěm. Před jeho umístěním na webovou stránku města bude záznam 

upraven tak, aby jeho zveřejněním nedošlo k porušení práva na ochranu osobnosti.  

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  p. Petra Jelínka     -  souhlasí 
-  Bc. Markétu Blinkovou    -  souhlasí 
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      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
Libora Zavadila, jako předsedu  – souhlasí 
Mgr. Miroslava Kokinopulose   – souhlasí 
Ing. Víta Matějku     – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

Pro:           16                      Proti:                     0 Zdrţel se:           0 Nehlasoval:           1 

 
     Návrh byl přijat. 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Ing. Holiš -   informuje  zastupitele, že bod č. 7.1. bude schvalován s úpravou a to na návrh 
předkladatele. Bude stažena z následného schválení smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení 
služebnosti č. 276/2015/OSM“ uvedena v příloze č. 9 tohoto bodu. Budou se tedy 
projednávat jen smlouvy uvedené v přílohách č. 1 až 8.  

 
Usnesení č. 1/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a 
navrţených změn. 
  
Hlasování o usnesení č. 1/VII:  

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 

5.  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 únorového zasedání se rada města sešla na 6 
jednáních a projednala celkem 86 bodů.  Usnesení z jednotlivých zasedání jsou vkládána na 
sdílený disk, ke kterému mají členové zastupitelstva přístup.  

 
Diskuse: 
Bc. Blinková  - k činnosti RM by měla několik dotazů, táže se, zda je může zaslat panu 
tajemníkovi písemně. 
Ing. Martinák - souhlasí 
RNDr. Mikušek - při RM pracuje mnoho komisí, rád by měl nějaký přehled o jejich činnosti, 
aktivitě a přínosu pro RM. 
Ing. Holiš - doplňuje, že zápisy komisí jsou zveřejňovány na webových stránkách města, 
komise pracují a navrhují podněty pro RM. Nicméně zpráva se připraví na příští zasedání 
zastupitelstva. PODNĚT! 
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5.2.   Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 

Mgr. Thomas Mumulos podává informaci o probíhajícím soudním sporu. Od červnového 
zasedání zastupitelstva proběhlo prvostupňové soudní řízení , ohledně naší ţaloby týkající 
se nemovitostí  školy a školky.  V minulosti nebyly tyto budovy zahrnuty do privatizačního 
projektu a tudíţ tímto procesem nepřešly do majetku města. My se snaţíme prokázat, ţe 
nemovitosti na majetek města přešly a to na základě hospodářské smlouvy, která byla 
uzavřena ještě před procesem privatizace. V dřívějšku jsme jiţ podávali ohledně této věci 
ţalobu u Okresního soudu ve Vsetíně.  Soud I. stupně v první fázi naši ţalobu zamítl 
z důvodu, ţe záleţitost povaţují za rozhodnutou s tím, ţe o vlastnickém právu k daným 
nemovitostem nemůţe být jiţ rozhodováno v jiném řízení. Odvolali jsme se.  Krajský soud byl 
jiného názoru a řízení vrátil ke zdejšímu okresnímu soudu. Jednání proběhlo, soudkyně 
bohuţel nesdílí názor Krajského soudu a ţalobu opět zamítla z důvodu, ţe záleţitost 
povaţuje za rozhodnutou. V současné době vyčkáme na doručení písemného rozhodnutí, 
seznámíme se s odůvodněním a proti rozhodnutí podáme odvolání ke Krajskému soudu 
v Ostravě.  
Dále došlo k jednání s protistranou, abychom se dohodli na placení jimi poţadovaného 
nájemného. My jsme chtěli, aby se finance shromaţďovaly na nějakém depozitním účtu, neţ 
dojde k soudnímu rozhodnutí. Protistrana s tímto však nesouhlasí. Záleţitost je otevřená.  
Mgr. Vrublová - doplňuje, ţe 14.10. 2015 bude u Krajského soudu v Ostravě probíhat 
jednání ve věci hlavního sporu, coţ je spor o určení 27 nemovitostí. 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš - dodává, že o výsledcích soudního jednání budou zastupitelé informováni. 
Mgr. Štěpánek - učitel ZŠ Záhumení - v brzké době proběhnou na škole třídní schůzky, 
rodiče budou mít dotazy, jak to se školou bude v budoucnu.  Veřejnost již nyní vnímá soudní 
spor jako víceméně prohraný. Tento školní rok je ještě zajištěn, ale co dál? Co bude s žáky a 
učitelským sborem? 
Ing. Holiš - víme, kolik žáků na škole máme a víme, že kapacita ostatních základních škol  
tyto žáky pojme. To nebude problém. Učitelský sbor jsme prozatím neřešili. Město využije 
všech možných dostupných prostředků, aby škola zůstala v jeho majetku. Ale prozatím 
můžeme pouze vyčkávat na soudní rozhodnutí.  
Ing. Kučera - potvrzuje slova Ing. Holiše  
Bc. Blinková - apeluje na paní ředitelku a učitelský sbor ZŠ Záhumení, aby na třídních 
schůzkách rodiče uklidnili. S protistranou jsme stále v jednání a máme více možností.  
Záhumení je lokalita určená k výstavbě a zachovat zde školu je proto prioritní.  
Ing. Holiš - žádá paní ředitelku o sdělení termínu třídních schůzek s tím, že zástupci vedení 
města se zúčastní a zodpoví rodičům jejich případné dotazy. Zároveň děkuje Mgr. 
Mumulosovi za účast na zasedání zastupitelstva. 

 
 

6.1.  Projednání a schválení rozpočtové opatření č. 6/2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle poţadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2015. 

Komentář k některým poloţkám: 

řádek 1.-6. –Takzvané  „pastelkovné“, kterým přispívala vláda prvňáčkům na pomůcky, bylo zrušeno v 
roce 2011. Od roku 2012 pravidelně město kompenzuje rodičům tuto ztrátu tím, ţe navyšuje provozní 
prostředky základním školám. Školy na kaţdého budoucího prvňáčka obdrţí částku 500,- Kč, za 
kterou nakoupí  školní pomůcky.   
  
řádek 7.- 8.- V rámci programové podpory č. X podala T klub – kulturní agentura ţádost o finanční 
podporu ve výši 18 tis. na akci „Oslavy 70. výročí osvobození města“ konaných ve dnech 1.5. -31. 5. 
2015. Záleţitost byla projednána a schválena radou města dne 3.7.2015. Protoţe se jedná o 
příspěvkovou organizaci města, je podpora uskutečněna formou účelového navýšení provozního 
příspěvku. 
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řádek 9.-13.-  V rámci „Programové podpory č. V“  je uskutečňována podpora sportu na školách. 
Město navyšuje příspěvek školám na úhradu provozních nákladů plavecké školy související 
s plaveckým výcvikem ţáků 3. a 4. tříd škol. Jedná se o 10 lekcí po 90 minutách výuky v jednom 
ročníku. 
 
Řádky  14,15,16, 19 a 20. Jedná se o zapojení dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu města a 
odpovídajících výdajů dle jejich účelového čerpání. Všechny dotace jsou předmětem vyúčtování a 
nelze jej pouţít k jinému účelu, neţ je určeno. 
 
Řádek 25 : Projektová příprava rekonstrukce kanceláře č. 216 a přemístění malé zasedací místnosti, 
včetně vyřešení kuchyňky a zázemí pro zasedací místnosti a zaměstnance úřadu (mj. vyuţití a 
navýšení kapacity kancelářských míst) 
 
K řádku 26: Jedná se o změny funkčního vyuţití ploch.   Město doplácí jen změny, které jsou vyvolány 
potřebou města. Změna se týká všech výkresů územního plánu a po schválení se vyhotovuje právní 
stav.  
 
Řádek 32 a 33 : 
32: Opce na opravu komunikací v rámci projektu ČŘB II, včetně oprav místních komunikací v celkové 
délce 13 km. 
33: V roce 2015 proběhne pouze projektová příprava a dořešení majetkoprávních náleţitostí, 
realizace bude přesunuta do roku 2016 
 
K řádku 34: Vysoutěţená vyšší neţ předpokládaná cena (nutnost vybudování náhradní objízdné trasy 
po dobu rekonstrukce mostu na ul. Jarní).  
 
K řádku 36: Jednorázová dohoda o vyrovnání dle § 59 a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (uloţení 
podzemní dešťové a splaškové kanalizace v pozemcích ve vlastnictví manţelů Kopeckých) 
 
K řádku 38: Navýšení pro účely instalace elektroměrového rozvaděče a přípojkové skříně + provedení 
revizních zkoušek – připojení EE ke stávajícímu útulku 
 

Diskuse: 
Ing. Matějka - za Finanční výbor informuje, že členové výboru doporučili jednohlasně tato 
rozpočtová opatření ke schválení. Stejně tak  jednohlasně doporučili ke schválení i smlouvy 
o ručení za úvěry poskytované společnosti Krytý Bazén Rožnov a Městské lesy Rožnov, 
které budou projednávány u následujícího bodu č. 6.2. 
Bc.  Blinková - má dotaz, jak bylo vysvětleno na Finančním výboru čerpání prostředků 14,5 
mil.  na pokrytí výdajů? 
Ing. Hrnčárek -  rozpočtové opatření musí být vyrovnáno, takže pokud máme výdaje vyšší 
než příjmy, musíme je něčím dofinancovat. Financujeme tedy ze zůstatku z minulého roku, 
kde zdroje ještě jsou.  
 
Hlasování o usnesení č. 2/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 6/2015 v rozsahu 4.119 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 2/VII: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
 

6.2.  Projednání a schválení smluv o ručení za úvěry poskytované společnosti 
KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o. a Městské lesy Roţnov, s.r.o. 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Ručení pro Krytý Bazén Roţnov spol. s r.o. 
Krytý bazén Roţnov, spol s r.o. jakoţto 100 % společnost města v současné době připravuje realizaci 
zateplení budovy krytého bazénu, která je financována z dotačního programu SFŢP ve výší 90 %. 
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Smlouva o dílo je uzavřena na částku 14,5 mil Kč. Předpokládaná dotace uznatelných nákladů (9,2 
mil) je ve výši 90 %, tzn. 7,7 mil Kč. Krytý bazén se bude podílet na spolufinancování částkou cca 2 
mil Kč.  
Příjemcem dotace je společnost KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., tzn. transakce neprobíhá přes 
rozpočet města. Město nabídlo ručení a dočasně alokovalo do rozpočtu prostředky na spoluúčast ve 
výši 4,8 mil Kč. 
S přihlédnutím k velmi levným zdrojům na mezibankovním trhu doporučujeme spoluúčast investice 
řešit kombinací vlastních zdrojů s.r.o. a externím úvěrem. Za tímto účelem byly osloveny 3 bankovní 
ústavy, které dostaly informaci o moţnosti ručení úvěru ze strany města. Nejvýhodnější nabídku 
podala Komerční Banka, a.s., a to 
Limit: do 5 000 000,- Kč – předpokládá se čerpání niţší částky 
Splatnost: 2020 
Úrokové podmínky:  PRIBOR3M (0,31 %) + 1,08 % =1,39 % 
Záruky: ručení města  
Teoretický propočet při načerpání plné částky a dodrţení splatnosti pak v Kč činí úroky za období pěti 
let částku 183 010,- Kč 
 
Ručení pro Městské lesy Roţnov, s.r.o.    
 
Městské lesy plánují zakoupit strategické pozemky v místní části Tylovice, které sousední s dnešními 
pozemky ML. Bliţší specifikace je uvedena v příloze č. 5. Vzhledem k výši plánované investice by 
daná transakce měla být realizovaná úvěrem, za který by se zaručilo město. S výběrového řízení 
vyšla nejlépe ČSOB, a to: 
Limit: do 2 074 000,- Kč – předpokládá se čerpání niţší částky 
Splatnost: 2020 
Úrokové podmínky:  PRIBOR1M (0,14 %) + 1,7 % = 1,84 % 
Záruky: ručení města  
Teoretický propočet při načerpání plné částky a dodrţení splatnosti pak v Kč činí úroky za období pěti 
let částku 101 629,- Kč. 
Vedlejším efektem poskytnutí tohoto ručení je skutečnost, ţe takto ,,nenárokované,, prostředky 
z městského rozpočtu mohou jít přímo do jiných investičních projektů, a to v podstatě jiţ v rozpočtu 
2016. 
Poznámky právního odboru: 
Smlouvy o ručení jsou v souladu s právním řádem České republiky. Připomínky právního odboru jsou 
spíše upozorňujícího charakteru s ohledem na to, ţe smlouvy o ručení jsou smlouvami adhezního 
typu. 
Ve smlouvě o ručení s Komerční bankou upozorňuje zejména na: 

 čl. 3.1, dle něhoţ banka nebude vyzývat klienta ke splacení dluhů, ale přímo se obrátí na město 

jako ručitele 

 čl. 4.2, dle něhoţ jsou povinnosti města jako ručitele utvrzeny smluvní pokutou (viz čl. 7.1.) 

 čl. 6.7, dle něhoţ si smluvní strany prodluţují subjektivní promlčecí lhůtu z obecné tříleté na deset 

let (banka můţe po městu vymáhat případný dluh u orgánů ochrany práva v 10-ti leté lhůtě, aniţ 

by mohla být městem uplatněna námitka promlčení). 

Ve smlouvě o ručení s ČSOB upozorňuje zejména na: 

 čl. I., dle něhoţ se město (ručitel) zavazuje bezodkladně Banku v plném rozsahu uspokojit v 

případě, ţe dluţník nezaplatí zajišťované dluhy ani v přiměřené lhůtě, co byl Bankou písemně 

vyzván, a doporučuje upravit a doplnit text. 

 

 

Diskuse: 
Ing. Holiš - za možnost dotace pro zateplení budovy Krytého bazénu jsme rádi. 
p. Koryčanský - půjčku nevnímá, jako dobré řešení zvláště, když jsme v rozpočtu na tuto 
investiční akci měli alokovány finanční prostředky. Stále jsme v soudním sporu s IPR, pokud 
tento prohrajeme, pak si budeme nuceni finanční prostředky půjčit. Co se společnosti 
Městské lesy týče, není proti investicím do pozemků, ale cena se mu zdá být vysoká. Není si 
ale jist, zda je vhodná doba na investování. 
Ing. Holiš - pokud bychom zateplení budovy  financovali z alokovaných prostředků, sice 
bychom to měli bez úroků, ale finance na účtu by nám ubyly. Takto je stále budeme mít 
k dispozici. Podmínky půjčky jsou  velmi výhodné.  
Bc. Blinková - nemá s půjčkou problém, ale nesouhlasí s čerpáním financí, které máme 
v rezervě  zvláště, když je čerpáme na záležitosti, které nejsou prioritní. 
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Ing. Holiš - namítá, že na 10 mil. rezervu jsme nesáhli, ta je stále alokovaná. 
p. Koryčanský - banky budou výhodné půjčky poskytovat stále, je to otázka názoru a on pro 
půjčku ruku nezvedne.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 3/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  smlouvu o ručení č. 10000541581 mezi Městem 
Roţnov pod Radhoštěm a Komerční Bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 za úvěr ve výši 5 mil. Kč s příslušenstvím 
poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol. s r.o., se sídlem Roţnov pod 
Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361, dle důvodové zprávy a jejích 
příloh a ukládá starostovi města smlouvu o ručení ve znění uvedeném v příloze č. 2 
podepsat v termínu do 30.9.2015 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 3/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 4/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  dohodu o ručení č. 1874/15/5625 mezi Městem Roţnov 
pod Radhoštěm a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350 za úvěr ve výši 2.074 tis. Kč s 
příslušenstvím poskytovaný společnosti Městské lesy Roţnov, s.r.o., se sídlem 
Roţnov pod Radhoštěm, Kulišťákova 1831, PSČ 756 61, IČO 60323027, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dohodu o ručení ve znění uvedeném v 
příloze č. 4 podepsat v termínu do 30.9.2015. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

6.3.   Projednání  a schválení smlouvy o poskytování sluţeb obecného 
hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského 
kraje (zajištění lékařské pohotovostní sluţby v Roţnově pod Radhoštěm) 

Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Rada města dne 19.12.2008 schválila smlouvu, na základě které je příspěvkovou organizací ZK 
zajištěna lékařská sluţba první pomoci pro dospělé. Stanice je nově situována na Nábřeţí Dukelských 
hrdinů.  Původně byla v budově polikliniky v Roţnově pod Radhoštěm. Motivem financování této 
sluţby ze strany města a okolních měst byla skutečnost, ţe zdravotní pojišťovny tuto sluţbu 
nefinancují. V návaznosti na změnu legislativy (zákon č. 250/2000 Sb.) byla připravena smlouva 
splňující podmínky aktuální legislativy. Věcný obsah původní smlouvy se však nemění a zůstává 
v platnosti.  
Na činnost stanice přispívají i okolní obce a Mikroregion Roţnovsko podle počtu ošetřených pacientů 
dle trvalého bydliště. Klíčem vyúčtování je počet ošetřených pacientů z dané obce a náklady na 
jednoho ošetřeného. První pomoc vyuţilo v roce 2014 cca 700 občanů naší oblasti.  
 
Pro komplexnost informaci uvádím počty ošetřených pacientů za r. 2014. 
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Přehled počtu ošetřených pacientů 1-12/2014 

    

 

CELKEM 2014 

Podle obcí počet osob 

Roţnov p.R. 380 

Zubří             66 

Dolní Bečva 19 

Prostřední Bečva 26 

Hutisko-Solanec 40 

Vigantice 22 

Valašská Bystřice 24 

Vidče                26 

Horní Bečva 26 

Ostatní 98 

 Celkem             727 

 

 

Diskuse: 
RNDr. Lukáš - některé činnosti  lékařské pohotovostní služby jsou hrazeny pojišťovnou, jiné 
ne 
Ing. Hrnčárek - léky a zdravotní pomůcky hradí pojišťovna, činnost a výkon lékaře nikoli. 
RNDr. Mikušek - táže se, zda  bude  také funkční tzv. systém rendez-vous, kdy ošetřující 
lékař nemusí být u pacienta až do předání v nemocničním zařízení, ale během transportu jej 
může předat jinému lékaři. Tato aktivita se jeví jako cenově levnější. 
Ing. Holiš - potvrzuje, že tento systém funguje, ale smluvně a personálně si lékaře 
vykonávající službu na pohotovosti zajišťuje kraj.  Město do tohoto nezasahuje. 
 
Pozn. v 15:51 hod. příchod Ing. Houšky 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytování sluţeb obecného 
hospodářského zájmu mezi Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeţí 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 
a Městem Roţnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
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Pozn. řízení zasedání zastupitelstva přebírá Mgr. Kosová 
 
 
 
 

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

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
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. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům p. č. 1323/4, p. č. 1431/2, p. č. 6262 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. 
Bezručova), která mu umoţní umístění ochranného pásma plynárenského zařízení v rámci stavby 
„REKO MS Rožnov p. Radhoštěm - Bezručova“. Ochranné pásmo bude ve sluţebném pozemku p. č. 
1431/2 o ploše 9,21 m

2
, ve sluţebném pozemku p. č. 1323/4 o ploše 2,6 m

2
 a ve sluţebném pozemku 

p. č. 6262 o ploše 6,81 m
2
 (komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za 

předpokládanou cenu 4.750,- Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 184/2015/OSM, která je uvedena v příloze č. 1. 

 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. st. 269/1, p. č. 3572/3, p. č. 3721/13 a p. č. 3721/16 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm (ul. Kramolišov), která mu umoţní umístění nadzemního vedení NN, 
podpěrného bodu a přípojkové skříně v rámci stavby ‚‚Rožnov, Kramolišov, 269/1, Město Rožnov, 
NNV;EP – 12 - 8003074“. Vedení povede nad výše uvedenými městskými pozemek v délce cca 6m 
(komunikace), podpěrný bod a přípojková skříň bude umístěna na pozemku p. č. 269/1. Sluţebnost 
inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 4.000,- Kč bez DPH. Viz smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 127/2015/OSM/8, která je uvedena v příloze 
č. 2. 

 
3. pan L.F., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 3636 a p. č. 3635/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. 
V Mokrém), která mu umoţní uloţení vodovodní přípojky a potrubí přepadu akumulační šachty 
dešťové kanalizace vč. zaústění do potoku v rámci stavby ‚‚Novostavba RD vč. přístřešku“. Vodovodní 
přípojka povede přes pozemek p. č. 3636 v délce cca 1,9 m (komunikace), potrubí přepadu 
akumulační šachty dešťové kanalizace vč. zaústění do potoku povede přes pozemek p. č. 3635/2 
v délce cca 2,3 m (komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou 
cenu 2.500,- Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 
129/2015/OSM/7, která je uvedena v příloze č. 3. 

 
4. paní A.V., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm  
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 3568/1 a p. č. 3619/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. 
Pionýrská), která mu umoţní uloţení vodovodní přípojky, dešťové kanalizace, vývodu splaškové 
kanalizace, jednotné kanalizace a revizní šachty splaškové kanalizace v rámci stavby ‚‚Stavební 
úpravy a změna účelu užívání objektu zemědělské stavby na parcele číslo st. 1054 v k. ú. Rožnov p. 
R. na rodinný dům“. Vodovodní přípojka povede přes pozemek p. č. 3568/1 v délce cca 6 m, dešťová 
kanalizace povede přes pozemek p. č. 3568/1 v délce cca 19 m, vývod splaškové kanalizace povede 
přes pozemek p. č. 3568/1 v délce cca 2,2 m a přípojka jednotné kanalizace povede přes pozemky p. 
č. 3568/1 a p. č. 3619/2 v délce cca 25 m, revizní šachta bude umístěna na pozemku p. č. 3568/1 (vše 
komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 27.000,- Kč 
bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 129/2015/OSM/8, 
která je uvedena v příloze č. 4. 
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5. manţelé Š. , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm  
Stavebníci poţádali město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 2494/36 a p. č. 2521/4 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Láz), 
která jim umoţní uloţení vodovodní přípojky v rámci stavby ‚‚Novostavba rodinného domu, vodovodní 
přípojka“. Vodovodní přípojka povede přes výše uvedené městské pozemky v délce cca 2 m 
(komunikace). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 1.000,- Kč 
bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 129/2015/OSM/9, 
která je uvedena v příloze č. 5. 

 
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 903/15 a p. č. 903/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Bučiska), 
která mu umoţní uloţení přípojky NN v rámci stavby ‚‚IP-12-8017326, zemní kabelové vedení, p. 
Lokša, Rožnov p. R.“. Přípojka povede přes výše uvedené městské pozemky v délce cca 15 m 
(komunikace, zeleň). Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 
5.900,- Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 
127/2015/OSM/9, která je uvedena v příloze č. 6. 

 
7.  pan V.V. a paní M.V., 293 06 Bradlec 
Stavebníci poţádali město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Čechova), která jim 
umoţní uloţení přípojky splaškové kanalizace a přípojky NN v rámci stavby ‚Rodinný dům, stavební 
úpravy, přístavba, zpevněné plochy, přípojka splaškové kanalizace, přípojka NN a oplocení“. Přípojka 
splaškové kanalizace povede přes výše uvedený městský pozemek v délce cca 2 m, přípojka NN 
povede přes výše uvedený městský pozemek v délce cca 1 m (komunikace). Sluţebnost inţenýrské 
sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 1.500,- Kč bez DPH. Viz smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 127/2015/OSM/7, která je uvedena v příloze č. 7. 

 
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly 
Stavebník poţádal město Roţnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
inţenýrské sítě k pozemkům p. č. 785/7 a p. č. 806/7 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm (ul. Videčská), 
která mu umoţní uloţení přípojky NN v rámci stavby ‚‚IV-12-8011378, zemní kabelové vedení, Pavela, 
Rožnov p. R.“. Přípojka povede přes výše uvedené městské pozemky v délce cca 5 m (zeleň). 
Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena úplatně za předpokládanou cenu 1.500,- Kč bez DPH. Viz 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě č. 127/2015/OSM/10, která je 
uvedena v příloze č. 8. 

 
Hlasování o usnesení č. 6/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje    smlouvy   o   budoucí   smlouvě   o   zřízení 
sluţebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm s těmito 
stavebníky jako budoucími oprávněnými ze sluţebnosti:   
1. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (umístění 
ochranného pásma plynového zařízení na městských pozemcích p. č.1323/4, p. č. 
1431/2 a p. č. 6262 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova), 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
(umístění nadzemního vedení NN, podpěrného bodu a přípojkové skříně do/nad 
městské pozemky p. č. st. 269/1, p. č. 3572/3, p. č. 3721/13 a p. č. 3721/16 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), 
3. pan L.F., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení vodovodní přípojky a potrubí 
přepadu akumulační šachty dešťové kanalizace vč. zaústění do potoku do městských 
pozemků p. č. 3636 a p. č. 3635/2 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. V Mokrém), 
4. paní A.V., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení vodovodní přípojky, dešťové 
kanalizace, vývodu splaškové kanalizace, jednotné kanalizace a revizní šachty 
splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 3568/1 a p. č. 3619/2 v k. ú. Roţnov 
pod Radhoštěm, ul. Pionýrská) 
5. manţelé Š., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení vodovodní přípojky do 
městských pozemků p. č. 2494/36 a p. č.  2521/4 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. 
Láz), 
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
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(uloţení el. přípojky NN do městských pozemků p. č. 903/15 a p. č.  903/1 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Bučiska), 
7. pan V.V. a paní M.V., 293 06 Bradlec (uloţení přípojky splaškové kanalizace a 
přípojky NN do městského pozemku p. č. 3621/1  v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. 
Čechova), 
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
(uloţení el. přípojky NN do městských pozemků p. č. 785/7 a p. č.  806/7 v k. ú. Roţnov 
pod Radhoštěm, ul. Videčská), 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění 
uvedeném v přílohách č. 1 aţ 8 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 6/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.2.   Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti 
sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm a v k. 
ú. Háţovice pro stavební řízení 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
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 smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení sluţebnosti. Pro povolení a realizaci stavby poţádali o uzavření smlouvy o zřízení 
sluţebnosti sjezdu tito stavebníci: 

 
1. pan P.H. , 363 01 Ostrov 
Stavebník má v úmyslu provést připojení nového sjezdu o ploše cca 42 m² z pozemků p. č. 6202 a p. 
č. 3565/3 ve vlastnictví města Roţnov p. R. na pozemek ţadatele p. č. 6200 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm (ul. Nádraţní). Sluţebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 1.000,- Kč 
bez DPH. 
 
2. pan P.K. , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
Stavebník má v úmyslu provést připojení nového sjezdu o ploše cca 5,02 m

2
 a přístupového chodníku 

o ploše cca 1,88 m² z pozemku p. č. 561/10 ve vlastnictví města Roţnov p. R. na pozemek ţadatele 
p. č. 516/10 v k. ú. Háţovice. Sluţebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 1.000,- Kč 
bez DPH. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 7/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti na a 
v pozemcích ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako 
budoucími oprávněnými ze sluţebnosti: 
1. pan P.H., 363 01 Ostrov (napojení sjezdu přes pozemky města p. č. 6202 a p. č. 
3565/3 na pozemek stavebníka p. č. 6200 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Nádraţní), 
2. pan P.K. , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu přes pozemek města p. 
č. 561/10 na pozemek stavebníka p. č. 516/10 v k. ú. Háţovice), dle důvodové zprávy a 
jejich příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 
2 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 7/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
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7.3.   Projednání a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě  ve 
prospěch města na pozemcích ve vlastnictví České republiky v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) je investorem stavby 
„Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm“, která je realizována na území města Roţnov pod Radhoštěm.  
Součástí stavby je i vybudování světelného signalizačního zařízení v rámci nově vznikajících 
světelných křiţovatek a světelného signalizačního zařízení rekonstruované křiţovatky ulic Nádraţní a 
5. Května. Světelné signalizační zařízení bude po jeho vybudování dále provozováno Městem Roţnov 
pod Radhoštěm. 
Z tohoto důvodu ŘSD ČR poţádalo o uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě pro 
světelná signalizační zařízení umístěná v pozemcích ŘSD ČR (jako povinného ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě), která budou následně převedena do vlastnictví Města Roţnov pod Radhoštěm.      
Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm jako 
oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě budou uzavřeny s:  
 
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) 
–  pro „Stavební objekt SOD 491-SSZ přechodu v km 0,273“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 940/5, p.č. 1012/26, p.č. 3728/38, p.č. 3728/43 a 
p.č. 3728/44 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v celkové výměře 270m

2
 a celkové délce 125,51m dle 

geometrického plánu č. 5750-97/2014. Jednorázová úhrada za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je 
smlouvou č. 258/2015/OSM stanovena ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

 
2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) 
–pro „Stavební objekt SOD 492 - SSZ přechodu v km 0,517“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 3728/38 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v celkové 
výměře 26m

2
 a celkové délce 12,8m dle geometrického plánu č. 5752-180/2014. Jednorázová úhrada 

za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 259/2015/OSM stanovena ve výši 605,- Kč 
včetně DPH. 

 
3. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) 
– pro „Stavební objekt SOD 493-SSZ přechodu v km 0,650“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 1009/8, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22 a p.č. 3728/38 
vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v celkové výměře 65m

2
 a celkové délce 26,12m dle geometrického 

plánu č. 5751-99/2014, Jednorázová úhrada za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 
260/2015/OSM stanovena ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

 
4. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) 
– pro „Stavební objekt SOD 494-SSZ přechodu v km 0,762“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/35 
Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 1009/8 a p.č. 3728/38 vše v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm v celkové výměře 30m

2
 a celkové délce 15,09m dle geometrického plánu č. 5753-

181/2014, Jednorázová úhrada za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 261/2015/OSM 
stanovena ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

 
5. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) 
– pro  „Stavební objekt SOD 496-SSZ křiţovatka silnice I/35 s ul. Nádraţní a 5. května“ realizovaný 
v rámci stavby „Silnice I/35 Roţnov pod Radhoštěm, křiţovatka“ v pozemku p.č. 3728/27,  p.č. 
3728/28, p.č. 3728/29, p.č. 3728/31, p.č. 3728/38 a p.č. 6104/2 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 
v celkové výměře 107m

2
 a celkové délce 50,19m dle geometrického plánu č. 5755-183/2014, 

Jednorázová úhrada za zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě je smlouvou č. 262/2015/OSM stanovena 
ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

 



 

 1

3 

 
Hlasování o usnesení č. 8/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  smlouvy o zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě 
mezi Městem Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 
65993390 jako povinným spočívající ve zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě 
1. v pozemku p.č. 940/5, p.č. 1012/26, p.č. 3728/38, p.č. 3728/43 a p.č. 3728/44 vše v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm o celkové výměře 270m2 a celkové délce 125,51m dle 
geometrického plánu č. 5750-97/2014 (smlouva č. 258/2015/OSM), 
2. v pozemku p.č. 3728/38 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové výměře 26m2 a 
celkové délce 12,8m dle geometrického plánu č. 5752-180/2014 (smlouva č. 
259/2015/OSM) 
3.  v pozemku p.č. 1009/8, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22 a p.č. 3728/38 vše v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm o celkové výměře 65m2 a celkové délce 26,12m dle geometrického 
plánu č. 5751-99/2014 (smlouva č.  260/2015/OSM), 
4. v pozemku p.č. 1009/8 a p.č. 3728/38 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové 
výměře 30m2 a celkové délce 15,09m dle geometrického plánu č. 5753-181/2014 
(smlouva č. 261/2015/OSM), 
5. v pozemku p.č. 3728/27,  p.č. 3728/28, p.č. 3728/29, p.č. 3728/31,p.č. 3728/38 a p.č. 
6104/2 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm o celkové výměře 107m2 a celkové délce 
50,19m dle geometrického plánu č. 5755-183/2014 (smlouva č. 262/2015/OSM), 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění 
uvedeném v přílohách č. 1 aţ 5 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

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

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
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. pan Z.K. , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. V souvislosti s akcí „Přípojka pitné vody pro RD č.p. 
1438“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
sluţebnosti inţenýrské sítě k městskému pozemku p. č. 2886/13 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm. 
Vodovodní přípojka byla umístěna v pozemku p.č. 2886/13  v délce 5,3m v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5874-42/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 3 630,- Kč včetně DPH. 

 
2 pan M.K., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm. V souvislosti s akcí „Přístavba stávajícího komerčního 
objektu čp. 1281“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k městskému pozemku p. č. 1398/2 v k. ú. Roţnov pod 
Radhoštěm. Přípojka splaškové kanalizace byla umístěna v pozemku p.č. 1398/2  v délce 5,3m 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 5766-26/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 3 630,- 
Kč včetně DPH. 

 
3. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ : 64949681. V souvislosti s 
akcí „OK Roţnov p. Radhoštěm, ul.1.máje 1354“ stavebník poţádal po dokončení stavby o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě k městskému pozemku  p.č. 3750/2 
v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě bylo 
umístěno v pozemku p.č. 3750/2 v délce 81,2m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5876-61/2015. 
Úhrada za zřízení věcného břemene činí 29 766,- Kč s DPH. 
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4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Roţnov p.R., zemní kabelové vedení, Skalička, číslo stavby IV-12-8009688 “ stavebník poţádal 
po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městskému pozemku  p.č. 3600 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Zemní kabelové vedení NN bylo 
umístěno v pozemku p.č. 3600 v délce 2 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5718-32/2015. 
Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1210,- Kč s DPH.  

5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Roţnov p.R. 1002/31, Jeřábek NNK, číslo stavby IV-12-8006500 “ stavebník poţádal po 
dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě 
k městskému pozemku  p.č. 1002/32  v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  Podzemní kabelové vedení NN  
bylo umístěno v pozemku p.č. 1002/32 v délce 6,92m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5444-
110/2013. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 4 235,- Kč s DPH.  

6. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652. V souvislosti 
s akcí „Přeloţka vodovodu Roţnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný - sídliště Písečný “ stavebník 
poţádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti 
inţenýrské sítě k městským pozemkům  p.č. 1250/14, p.č. 3611/1, p.č. 3611/2, p.č. 1152/34, p.č. 
2485/2,   p.č. 2494/35, p.č. 2494/36, p.č. 2494/37, p.č. 2521/4, p.č. 2521/5, p.č. 3605/1, p.č. 3610 a 
p.č. 4884 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm.  Vodovodní řád byl umístěn v pozemcích  p.č. 1250/14 v 
délce 8,4 m, p.č. 3611/1 v délce 3,9m, p.č. 3611/2 v délce 0,8m v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5651-7641/2014, v pozemcích p.č. 2494/35 v délce 44,4m, p.č. 2494/37 v délce 18,9m, p.č. 2521/4 
v délce 38,1m, p.č. 2521/5 v délce 43,2m, p.č. 3605/1 v délce 302,3m, p.č. 3610 v délce 201,5m, p.č. 
3611/1 v délce 1,2m, p.č. 4884 v délce 24,7m v rozsahu geometrického plánu č. 5871-7821/2015 a 
ochranné pásmo vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1152,/34, p.č. 2485/2, p.č. 2494/36 a p.č. 3611/2 
v rozsahu geometrického plánu č. 5871-7821/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 
456 835,50,- Kč s DPH.  

 

7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebník vynucené překládky a společnost ENERGOAQUA a.s., 
1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461  jako oprávněný ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě v souvislosti s akcí „SO C 351 – Přeloţka vodovodu ENERGOAQUA 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. 3780/2 a 3780/5 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Vodovod   byl umístěn v pozemku p.č. 3780/2 
v délce 2,08 m a p.č. 3780/5 v délce 36,65m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu 
č.5683-90/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 5 590,- Kč s DPH. Výše úhrady byla 
stanovena na základě znaleckého posudku č. 3218-016/2015 ze dne 13.2.2015, který je přílohou č. 8 
tohoto podání.  

Hlasování o usnesení č. 9/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje   
a) smlouvy o zřízení úplatných sluţebností inţenýrských sítí v a na pozemcích ve 
vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze 
sluţebnosti inţenýrských sítí: 
1. pan Z.K., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, uloţení vodovodní přípojky v pozemku p. 
č. 2886/13 v délce 5,3 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického 
plánu č.5874-42/2015  (Horní Paseky, ulice U Kantorka), 
2. pan M.K. , 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, uloţení přípojky splaškové kanalizace v 
pozemku p. č. 1398/2 v délce 5,3 m v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5766-26/2015  (Rybníčky - ulice Slezská), 
3. T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 , IČ: 
64949681, uloţení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v 
pozemku p.č. 3750/2 v délce 81,2 m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5876-61/2015 (ulice 1.máje), 
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 3600 v délce 2 m v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5718-32/2015 (ulice Sokolská), 
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5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení podzemního kabelového vedení  NN v pozemku p.č. 1002/32 v délce 6,92 m v 
k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5444-110/2013 
(ulice Zemědělská), 
 6. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 
uloţení vodovodního řadu  v pozemcích  p.č. 1250/14 v délce 8,4 m, p.č. 3611/1 v délce 
3,9m, p.č. 3611/2 v délce 0,8m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5651-7641/2014, v 
pozemcích p.č. 2494/35 v délce 44,4m, p.č. 2494/37 v délce 18,9m, p.č. 2521/4 v délce 
38,1m, p.č. 2521/5 v délce 43,2m, p.č. 3605/1 v délce 302,3m, p.č. 3610 v délce 201,5m, 
p.č. 3611/1 v délce 1,2m, p.č. 4884 v délce 24,7m v rozsahu geometrického plánu č. 
5871-7821/2015 a ochranného pásma vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1152,/34, 
p.č. 2485/2, p.č. 2494/36 a p.č. 3611/2 v rozsahu geometrického plánu č. 5871-
7821/2015 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm (místní část Písečný a Laz), 
b) smlouvu o zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě v a na pozemcích ve 
vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm s: 
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a 
společností ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ 
15503461  jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení podzemní 
přípojky vodovodního potrubí v pozemcích  p.č. 3780/2 v délce 2,08 m a p.č. 3780/5 v 
délce 36,65m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5683-90/2014  
  (ulice Meziříčská), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto 
smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 aţ 7 podepsat. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.5.   Projednání a schválení dohody o vypořádání finanční náhrady podle § 59a 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů    

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Dne 16.7.2015 manţelé K.  poţádali písemně o vyplacení úhrady dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách za uloţení dešťové kanalizace v pozemcích p.č. 732/2, p.č. 732/4 a p.č. 732/1 v k.ú. Tylovice, 

které jsou v jejich vlastnictví. 

Ustanovení § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách bylo do zákona o vodách vloţeno s účinností od 
1/1/2014 novelou č. 303/2013 Sb. s cílem vyřešit právní poměry vlastníků pozemků a vodních děl 
vybudovaných na cizích pozemcích před 1/1/2002.  
§ 59a zákona o vodách:  
„Vlastník pozemku je povinen za náhradu strpět na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. 
lednem 2002 a jeho užívání.“  
 
čl. LV části 46. novely č. 303/2013 Sb., přechodná ustanovení:  
„Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání 
pozemku podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona (od 1/1/2014), do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 31/12/2015), 
rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud“.  

 

Paragraf 59a zákona o vodách tak stanovuje pro majitele vodních děl vybudovaných před 1/1/2002, 
v tomto případě pro město jako majitele dešťové kanalizace vybudované v pozemcích ve vlastnictví 
manţelů K.  (dále jen oprávnění), nově povinnost zaplatit oprávněným náhradu za strpění a uţívání 
této kanalizace v jejich pozemcích. Nedohodnou-li se oprávnění s městem na této náhradě do konce 
tohoto roku, rozhodne o výši náhrady soud.  
 
Zákon blíţe neuvádí, jakým způsobem má být výše náhrady stanovena a ani na základě jaké smlouvy 
má být vyplacena.  
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Výše jednorázové náhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 30-3452/15 ze dne 
27/4/2015  pana Václava Adamce, Dolní Bečva 331, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady 
nemovitostí, který byl zpracován pro ocenění této náhrady na pozemcích p.č. 732/2, p.č. 732/3 a p.č. 
734/3 v k.ú. Tylovice. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o sousední pozemky obdobného 
charakteru uţívání a stejnou kanalizaci protínající i pozemky manţelů Kopeckých, byly pouţity pro 
výpočet náhrady za umístění dešťové kanalizace jednotkové ceny z citovaného posudku. 
 
Výše náhrady je na základě rozsahu dešťové kanalizace vyměřené geometrickým plánem č.1003-
105/2015 stanovena na 13 976,- Kč.  
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby zastupitelstvo města schválilo Dohodu o vypořádání 
č.228/2015/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2.  
 

 

Diskuse: 
Mgr. Kopecký - zdržuje se hlasování u tohoto bodu z důvodu střetu zájmů.  
RNDr. Mikušek - stejně, jako na minulém zasedání se domnívá, že nejde jen o přípojku, ale 
hlavní stoku kanalizace, na kterou jsou připojeni ještě další uživatelé včetně firmy EPI. 
Ing. Holiš - záležitost prověřoval, firma EPI na přípojku připojena není. Dešťová kanalizace, 
o které hovoříme je výusť o průměru 60 cm. Nejde tedy o přípojku.   Firma EPI je napojena 
na nově vybudovaný řád splaškové kanalizace, který byl zhotoven v rámci akce ČŘB I.  
RNDr. Mikušek - namítá, že v lokalitě se budovaly kanalizace dešťové i splaškové.  Pokud je 
stará kanalizace nahrazena novou, proč za ni platíme? Pokud, ale,  jde o funkční splaškovou 
kanalizaci  musí být na to ještě někdo napojen.  
Ing. Holiš- věcné břemeno  je naceňováno šířkou a  je stejné pro jednu rouru či dvě roury.  
V tomto případě je  o to, že dešťová i splašková kanalizace jsou položeny vedle sebe tzn. 2 
roury umístěné vedle sebe. Pokud víme, že tam dešťová kanalizace je, tak bychom ji museli 
z pozemku vyjmout, abychom se s žadateli nemuseli vyrovnávat.  
 
 
Hlasování o usnesení č. 10/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  dohodu o vypořádání (č.228/2015/OSM) s manţely K., 
oba trvalým pobytem Hrnčířská 1984, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dohodu o vypořádání ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/VII: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.6. Revokace usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015 a projednání a schválení 
smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch města Roţnov 
pod Radhoštěm (pozemky p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 
2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, 
p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35, vše k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, 
lokalita Na Pařeničkách) 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Den 23.6.2015 zastupitelstvo města schválilo zřízení bezúplatné sluţebnosti inţenýrské sítě ve 
prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu smlouvy č. 174/2015/OSM  pro dešťovou a 
splaškovou kanalizaci vybudovanou v k.ú. Roţnov pod Radoštěm v rámci stavby „Inţenýrské sítě a 
komunikace pro rodinné domy Pod Chlácholovem“. V období mezi přípravou smlouvy č. 
174/2015/OSM, schválením a podpisem této smlouvy byl z pozemku p.č. 2257/1 oddělen pozemek 
p.č. 2277/38. Z tohoto důvodu se stal GP č. 5429-7561/2013, který byl součástí smlouvy č. 
174/2015/OSM nezapsatelný do katastru nemovitostí. 
Z tohoto důvodu nebyla smlouva č. 174/2015/OSM podepsána. 
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   V zájmu města Roţnov pod Radhoštěm je podpora výstavby rodinných a bytových domů na územní 
města Roţnov pod Radhoštěm, a proto v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení schválenou 
Zastupitelstvem města Roţnov pod Radhoštěm“, konkrétně v souladu s „Pravidly výkupu staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“ ( dále jen „pravidla“) byla dne 22.6.2012 uzavřena 
„Smlouva o budoucí smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům“ uzavřená mezi Městem Roţnov pod 
Radhoštěm a stavebníky panem Z.M., bydliště Roţnov pod Radhoštěm, paní D.M., bydliště Roţnov 
pod Radhoštěm, panem K.Š., bydliště Roţnov pod Radhoštěm, paní G.Š. , bydliště Roţnov pod 
Radhoštěm, panem P.P., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  a paní H.H.  bydliště Roţnov pod 
Radhoštěm, (dále jen „smlouva o koupi infrastruktury“).  
V  čl. II odst. 3 smlouvy o koupi infrastruktury, se stavebníci zavázali, ţe pro inţenýrské sítě – 
konkrétně dešťovou a splaškovou kanalizaci, které nebudou umístěny v pozemcích bezúplatně 
převáděných na Město Roţnov pod Radhoštěm, zřídí bezúplatně právo odpovídající věcnému 
břemeni - sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm. Vklad práva musí 
být zapsán do katastru nemovitostí před výkupem staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.  
V souladu s tímto závazkem stavebníci předloţili Městu Roţnov pod Radhoštěm návrh smlouvy o 
zřízení bezúplatné sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm jako 
oprávněného ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 278,5 m a 
dešťovou kanalizaci o celkové délce 278,6 m v pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 
2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 
2277/34, p.č.2277/35 a p.č. 2277/38 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm s povinnými ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě a to: 
Paní M.R. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Paní M.T. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Panem A.V. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Panem P.Z. , bydliště 756 53 Vidče  
Panem A.R., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Paní M.R. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Panem Z.M. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Paní D.M. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Panem K.Š. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,   
Paní G.Š., bydliště Roţnov pod Radhoštěm, ,  
Panem P.P. ,bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
Paní H.H. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm, . 
Návrh smlouvy byl projednání s právním odborem města Roţnov pod Radhoštěm. Konečné znění 
smlouvy je součástí podání a umoţní stavebníkům splnit jednu z povinností vyplývající ze smlouvy o 
koupi infrastruktury.  Součástí smlouvy bude souhlas zástavního věřitele související se zástavním 
právem zapsaným na pozemku p.č. 2257/39 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm. Tento souhlas bude 
stavebníky doloţen před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě. 
Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh usnesení tak jak je uvedeno výše,  tj. aby zastupitelstvo 
města zrušilo (revokovalo) své usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015 a schválilo smlouvu o zřízení 
sluţebnosti inţenýrské sítě č. 270/2015/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 tohoto podání. 
  
 

Hlasování o usnesení č. 11/VII: 
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015, kterým schválilo 
smlouvu o zřízení bezúplatné sluţebnosti inţenýrské sítě  č. 174/2015/OSM a uloţilo 
starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné sluţebnosti inţenýrské 
sítě č. 270/2015/OSM mezi Městem Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze 
sluţebnosti inţenýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 278,5m a 
dešťovou kanalizaci o  celkové délce 278,6 m v pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, 
p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 
2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č. 2277/35 a p.č. 2277/38 vše v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm a povinnými ze sluţebnosti inţenýrské sítě: 

      paní M.R., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Paní M.T., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Antonínem VAVŘÍNEM, bydliště Roţnov pod Radhoštěm, Beskydská 1452, 

 Panem P.Z. , bydliště 756 53 Vidče  

      Panem A.R. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Paní M.R., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Panem Z.M. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
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 Paní D.M., bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Panem K.Š. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Paní G.Š. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Panem P.P. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  

 Paní H.H. , bydliště Roţnov pod Radhoštěm,  
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění 
uvedeném v příloze č. 4 podepsat. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 

7.7. Projednání a schválení ţádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1250/1, k.ú. Roţnov pod Radhoštěm z  vlastnictví České republiky do 
vlastnictví města (areál MŠ 5. května 1527) 

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

2
 v k.ú. Roţnov pod 

Radhoštěm. Část tohoto pozemku o výměře 2634 m
2
 se nachází v uzavřeném areálu Mateřské školy 

5. května čp 1527 (viz. příloha č.1 GP č. 5901-1088/2015). Aby mohl být bezúplatný převod pozemku 
p.č. 1250/1 realizován poslal „úřad“ městu dokument „Informace ke stavu realizace pozemků v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm“ ze dne 17.7.2015, kde v bodě 4. navrhuje postup a stanovuje poţadavky pro 
dokončení bezúplatného převodu tohoto pozemku.      
Jedním z poţadavků úřadu pro převod části pozemku p.č. 1250/1 v areálu MŠ 5. května je i vyjádření 
závazku usnesením zastupitelstva města o vyuţívání části tohoto pozemku u MŠ k činnosti, která je 
konána ve veřejném zájmu a o kontinuální zachování této činnosti po dobu trvání omezujících 
podmínek, tj. 20 let ode dne nabytí majetku. 
Předkládaný návrh usnesení byl projednán a upraven právním odborem „úřadu“. 
Na základě takto předloţeného a schváleného usnesení, včetně doloţení dalších poţadovaných 
dokumentů k MŠ 5. května 1527 připraví úřad příslušné smlouvy o převodu nemovitostí a ty zašle 
městu ke schválení zastupitelstvem města. 
Součástí tohoto podání jsou i další poţadované dokumenty úřadem (příloha č. 2,3,4), které budou 
úřadu zaslány, včetně poţadovaného počtu umístěných dětí v MŠ (56 dětí, plný stav).  
Rada města na svém zasedání dne 11.9.2015,  předkládaný návrh usnesení projednala a přijala 
usnesení, v němţ doporučuje zastupitelstvu města takto navrţené usnesení schválit. 
Odbor správy majetku proto předkládá zastupitelstvu města ke schválení navrţené usnesení. 
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš  - informoval o schůzce s p. Tkadlecovou, pověřenou ředitelkou odboru  Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na Vsetíně.  Úřad původně chtěl městu předávat 
pozemky najednou. Větší část pozemků by měla být převedena na město bezúplatně, úřad 
bude město  o možnostech průběžně informovat. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 12/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  podání ţádosti o bezúplatný převod nemovité věci, a 
to části pozemku p.č. 1250/1, k.ú. a obec Roţnov pod Radhoštěm, ostatní plocha, 
zeleň, o výměře cca 2650 m2, funkčně související a tvořící areál (zahradu) školského 
zařízení Mateřská škola 5. května 1527, Roţnov p. R., příspěvková organizace, IČO 
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70918694 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem), z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeţí 390/42, IČ 
69797111, do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm. Uvedená část pozemku je 
vyuţívána pro činnost ve veřejném zájmu (výchova a vzdělávání dětí), která bude na 
tomto pozemku zachována i po dobu trvání omezujících podmínek 20 let sjednaných v 
příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci. 
 Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Roţnov pod 
Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a 
pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 12/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

7.8. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 
16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a 
společností Kaufland Česká republika v.o.s. jako budoucím kupujícím 

         (prodej části pozemků p.č. 1012/2 a p.č. 3601/1,  k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm) 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Dne 14.5.2012 uzavřelo město Roţnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika 
v.o.s., IČ 25110161, Praha Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB (dále jen 
„Smlouva“), ve které byly stanoveny mezi smluvními stranami mj. podmínky, pro uzavření kupní 
smlouvy, v níţ předmětem koupě budou části pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 3601/1 dotčené stavbou, 
vše v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Roţnov, a to po dokončení stavby okruţní 
křiţovatky a související stavby chodníků dle projektové dokumentace „Obchodní dům Kaufland 
Roţnov p. R.“. Na části pozemku p.č. 1012/2 o výměře 68 m

2  
budou provedeny sadové úpravy ( ţivý 

plot výšky 2 m ) a dvou částech,  p.č. 3601/1 o celkové výměře 9 m
2  

bude vybudován chodníku – viz 
katastrální snímek. Ve smlouvě se smluvní strany dohodly na tom, ţe termín k podání výzvy 
k uzavření kupní smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu bude do 45 dnů ode dne 
obdrţení geometrického plánu skutečného zaměření stavby, nejpozději však do 31. 12. 2015. 
Vzhledem k tomu, ţe stavba zatím nebyla realizována, poţádala dne 10.8.2015 společnost Kaufland 
Česká republika v.o.s. prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové o prodlouţení smlouvy č. 
16/2012/OSM/SOB a to do termínu 31.12.2017. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení dodatek č.1 ke 
smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB se společností Kaufland Česká republika 
v.o.s. dle návrhu usnesení ve znění uvedeném v příloze č.1. 

 

 

 

 

Diskuse: 
Bc. Blinková  - táže se jak to vypadá se stavebním povolením 
Ing. Vojkůvková L. - firma má stavební povolení, není však doposud pravomocné, protože 
ve lhůtě určené pro odvolání byly podány  4 odvolání,  tyto jsme  posílali na Krajský úřad.  
RNDr. Mikušek - žádá o upřesnění,  čeho se  odvolání týkají a  kdo odvolání podal? 
Ing. Vojkůvková L. - odvolání vychází z novely zákona 2001 Sb.. Stavební úřad  musel 
znovu posoudit způsob napojení a na základě toho byla podána odvolání. Odvolání podali 
občané a sdružení Zdravý Rožnov 
Mgr. Kosová - upřesňuje, že odvolání Zdravého Rožnova je odvolání spolku, který není 
totožný se Zdravým Rožnovem, jehož zástupci jsou účastni v zastupitelstvu.   
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Hlasování o usnesení č. 13/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
č.16/2012/OSM/SOB ze dne 14.5.2012 se společností Kaufland Česká republika v.o.s., 
Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161, dle důvodové zprávy a 
jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek ve znění uvedeném v příloze č.1 
podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 13/VII: 

Pro:           12                    Proti:                    0 Zdrţel se:            5 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

7.9.  Projednání a schválení směnné smlouvy mezi městem a paní S.K.  (směna 
části pozemků p.č. 3628/1 a p.č. 1930/1, vše k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, 
lokalita Sladské) 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Při realizaci stavby Čistá řeka Bečva II, podprojekt 39.3 – Sladské, větev A, bylo zjištěno, ţe navrţená 
trasa vedoucí v místní komunikaci pasportní č. MK 220c ve vlastnictví města Roţnov p.R. na pozemku 
p.č. 3628/1, v k.ú. Roţnov p.R., se neshoduje se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Skutečný 
průběh komunikace u RD čp. 401 ve vlastnictví p. S.K., Roţnov p.R. vede částečně po pozemku p.č. 
1930/1 také ve vlastnictví p. S.K. .   
Část pozemku p.č. 3628/1 ve vlastnictví města Roţnov p.R. je naopak zaploceno a je součástí 
zahrady u RD čp. 401 p. S.K. , která tento pozemek dlouhodobě uţívá.   
V rámci dlouhodobé strategie města narovnat právní a skutečný stav staveb komunikací ve vlastnictví 
města s vlastnictvím pozemků pod těmito komunikacemi a z důvodu dokončení a kolaudace stavby 
Čistá řeka Bečva II v lokalitě Sladské, bylo nezbytné provést zaměření skutečného průběhu 
komunikace pro majetkové vypořádání mezi paní S.K. a městem Roţnov p.R.  
Ţádost o majetkové vypořádání podanou odborem rozvoje dne 17.12.2014 projednala koordinační 
skupina městského úřadu a se směnnou pozemků souhlasí.  
Na základě této skutečnosti bylo s p. S.K. dohodnuto, ţe na podkladě zaměření skutečného průběhu 
komunikace bude provedena směna pozemků a případný rozdíl ve výměře  směňovaných pozemků jí 
bude finančně vyrovnán dle ceny v místě a čase obvyklé za m

2
 pozemku určené znaleckým 

posudkem. Dle této dohody byl vypracován společností CAD-PRO spol. s r.o. geometrický plán č. 
5791-8461/2014, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inţenýr Ing. Petr Ţváček dne 
20.7.2015, na zaměření skutečného průběhu místní komunikace, a zpracován znalecký posudek č. 
47-3469/15 ze dne 12.6.2015 na stanovení ceny směňovaných pozemků dotčených komunikací. 
Dle zpracovaného geometrického plánu je rozdíl ve směňovaných pozemcích 148 m

2
 ve prospěch 

paní S.K.. Cena v místě a čase obvyklá je dle znaleckého posudku zpracovaného p. Václavem 
Adamcem určena ve výši 210,- Kč/m

2 
.  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání směnu pozemků a schválení 
směnné smlouvy tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 14/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  směnu části pozemku p.č. 3628/1 o výměře 171 m2 
nově označenou jako p.č. 3628/3 ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm za část 
pozemku p.č. 1930/1 o výměře 275 m2 nově označenou jako p.č. 1930/33 a část 
pozemku p.č. 1930/1 o výměře 44 m2 nově označenou jako p.č. 1930/34 ve vlastnictví 
paní S.K., Roţnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, odměřeno 
geometrickým plánem č. 5791-8461/2014, a tomu odpovídající směnnou smlouvu č. 
266/2015/OSM s finančním vyrovnáním ve výši 31.080,- Kč ve prospěch S.K., dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění 
uvedeném v příloze č. 1 podepsat. 
 
 Hlasování o usnesení č. 14/VII: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 
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1 

       
   Usnesení přijato. 
 

 

7.10.  Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a 
panem T.K. jako prodávajícím (koupě pozemků p. č. 1270/1, p.č. 1270/2, 
p.č. 1270/3 a p.č. 4849/5, vše k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, lokalita u 
kruhového objezdu na ul. 5. května) 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Dne 8.ledna 2015 byla na OSM od realitní kanceláře Kocourek e-mailem doručena informace o 
prodeji pozemků v lokalitě u kruhového objezdu na ul. 5. května nad starým hřbitovem. Jedná se o 4 
pozemky v celkové výměře 1895 m

2
 ve vlastnictví pana T.K., bytem Roţnov p.R., v nabízené celkové 

prodejní ceně 397 000 Kč, coţ činí cca 209,5 Kč/m
2
.     

Pozemek p.č. 1270/1 zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, neplodná o výměře 1262 m
2
 

je mírný svah nad starým hřbitovem na ul. 5.května s travnatým porostem a listnatými stromy. 
Na pozemcích p.č. 1270/2 (ostatní plocha, neplodná o výměře 181 m

2
), p.č. 1270/3 (ostatní plocha, 

neplodná o výměře 11 m
2
) a p.č. 4849/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m

2
), tj. o 

celkové výměře 633 m
2
 se nachází část místní komunikace pasportní č. MK 381c a část přilehlých 

chodníků.  
Z telefonických jednání ohledně kupní ceny s majitelem pozemků p. K. vyplynulo, ţe cena je konečná. 
Pan K. ještě navrhl směnu za pozemek p.č. 811/1 v k.ú Roţnov v lokalitě  Ve Včelíně. Koordinační 
skupina ani rada města z důvodu dalšího moţného vyuţití pozemku p.č. 811/1 v budoucnosti, směnu 
nedoporučila. 
Znaleckým posudkem č.43-3465/15 ze dne 11.6.2015,  zpracovaným p. Václavem Adamcem, byla 
stanovena výsledná cena za výše uvedené kupované pozemky jako cena v místě a čase obvyklá 
v celkové částce 435.000,- Kč. 
Informace o moţnosti odkoupení výše uvedených pozemků byla projednána radou města dne 
24.3.2015 a bylo doporučeno připravit kupní smlouvu na jednání zastupitelstva města. 
Odkup těchto pozemků je i v souladu s dlouhodobou strategií města vykupovat pozemky pod místními 
komunikacemi od třetích osob. 
Na základě těchto podkladů odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a 
schválení kupní smlouvu na převod výše uvedených pozemků do vlastnictví města Roţnov p.R., jak je 
uvedeno v návrhu usnesení ve znění uvedeném v příloze č.1.  
 
 

Diskuse: 
Ing. Holiš  - upřesňuje, že pozemky jsou pod komunikacemi. Pro příští období chceme 
alokovat finanční prostředky, aby město mohlo  průběžně takovéto pozemky odkupovat. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 15/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje   koupi pozemků p. č. 1270/1, ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře  1262 m2, p.č. 1270/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 181 m2, 
p.č. 1270/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 11 m2, p.č. 4849/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 441 m2, vše v k.ú Roţnov pod Radhoštěm od pana T.K., 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm za 
dohodnutou kupní cenu 397.000,- Kč a kupní smlouvu č. 203/2015/OSM mezi Městem 
Roţnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem T.K., jako prodávajícím ve znění 
uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu 
podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 15/VII: 

Pro:           13                    Proti:                    0 Zdrţel se:            3 Nehlasoval:           1 

       
   Usnesení přijato. 
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7.11.  Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a 
společností INTOZA s.r.o. jako prodávající (koupě pozemku p.č. 1224/5, 
k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, lokalita sídliště Láz, ul. Kulturní) 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Kubiš 
Dne 16.3.2015 obdrţel odbor správy majetku od vedení města poţadavek, aby na základě zveřejněné 

nabídky realitní kanceláře Reality Kocourek s.r.o. na prodej stavebního pozemku na ulici Kulturní 

sídliště Láz, p.č. 1224/5 o výměře 3152m
2
, připravil podklady pro jednání o případném odkupu tohoto 

pozemku. Na základě připravených podkladů a prověření pozemku p.č. 1224/5 z hlediska moţných 

omezení byl na jednání rady města dne 24.3.2015 odbor správy majetku pověřen, aby oslovil realitní 

kancelář ke schůzce s vedením města pro dohodnutí podmínek odkoupení pozemku p.č. 1224/5 

městem. Na schůzce dne 11.5.2015 za účasti vedení města, pana Kocourka (zástupce RK), Ing. 

Hrnčárka a Ing. Kubiše byly dohodnuty podmínky a postup při přípravě kupní smlouvy. Poţadovaná 

kupní cena za pozemek byla stanovena na 1.055.000,- Kč, tj. cca 335,- Kč/m
2
 a bylo dohodnuto, ţe 

poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel.    

Na základě znaleckého posudku č. 109/3023/2014 ze dne 17.6.2014 od  Ing. Jany Mikušové, Roţnov 
pod Radhoštěm, který byl zpracován mimo jiné i na pozemek p.č. 1224/85 obdobného charakteru 
uţívání v dané lokalitě stejně, jako pozemek p.č.1224/5, a u něhoţ byla stanovena cena v místě a 
čase obvyklá 317,- Kč/m

2
, byla dohodnutá kupní cena za pozemek p.č. 1224/5 ve výši 1 055 000,- Kč 

stanovena jako cena v místě a čase obvyklá.  
Kupovaný pozemek sousedí s pozemky ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm a v platném 

územním plánu je veden v návrhových plochách jako plocha bydlení – bydlení hromadné. 

Na základě těchto podkladů odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení kupní 

smlouvu na převod pozemku p.č. 1224/5 do vlastnictví města Roţnova p.R., jak je uvedeno v návrhu 

usnesení ve znění uvedeném v příloze č.1.   

 

Diskuse: 
Ing. Houška  - táže se, zda je záměrem města skupovat pozemky, které jsou v ÚP vedeny, 
jako pozemky určené pro výstavbu? Jaký záměr město s pozemky má? 
Ing. Holiš - daná lokalita je již dlouhodobě vyčleněna pro hromadné bydlení. Bez investice 
do pozemku město nemůže do lokality zasahovat a snažit se o ucelené řešení lokality, pokud 
není  účastníkem. Nyní jde o strategické rozhodnutí do budoucna. Pokud chceme být 
„účastníky hry“ musíme být také vlastníky. 
p. Koryčanský - cena se mu zdá být vysoká, pozemky jsou v lokalitě nabízeny již dlouhou 
dobu a není o ně zájem. Kupujme pozemky, ale ne za každou cenu! 
Ing. Houška - táže se, zda město plánuje výkup i jiných pozemků v dané lokalitě? Realizovat 
tam výstavbu asi nebude ku prospěchu. Se záměrem nesouhlasí. 
Ing. Kučera - jde o taktiku. Pokud bude lokalita nevhodně zastavěna, sníží se zde kvalita 
bydlení. Našim cílem je území scelovat. Na předchozím zasedání jsme schvalovali 
rozpočtová opatření, nyní záměr předkládáme ke schválení, abychom zabránili spekulacím. 
Myšlenka města je strategická a pozitivní pro další rozvoj území. 
Ing. Houška - táže se, zda město chce vystupovat jako aktivní investor? 
RNDr. Mikušek - upozorňuje na problém komunikace v dané lokalitě. Územní plán řeší 
přístupnost k pozemkům z opačné strany. 
Ing. Holiš - investory můžeme korigovat, pokud máme inženýrské sítě , komunikaci, a 
pozemky. Poukazuje na lokalitu na Kramolišově. Tam by bylo vhodné, aby zástavba byla 
ucelená, ale pozemky vlastní pouze soukromí majitelé a domluva je tudíž obtížná 
Bc. Blinková - táže se, jaký záměr zde město má. Chce budovat infrastrukturu či bydlení? 
Mgr. Kosová - jak už bylo řečeno, abychom mohli lokalitu ovlivnit, musíme pozemky vlastnit. 
Ing. Kučera - doplňuje, že nemusí jít jen o bydlení, jde o strategický pozemek, který se může 
využít např. pro sociální bydlení.  
Ing. Houška - co se rozpočtového opatření, které zastupitelé schvalovali minule, týče, 
domníval se, že finanční prostředky budou použity na jinou záležitost. O koupi pozemku 
v dané lokalitě nebyla řeč. Nedomnívá se, že území je vhodné pro výstavbu. Jde o nestabilní 
prudký svah. Již v minulosti byl záměr postavit tam garáže, ale cena by byla příliš vysoká 
právě kvůli úpravě svahu. Také nesouhlasí s umístěním komunikace. Domnívá se, že záměr 
by měl být uveden v rámci strategického plánu města a zastupitelé by s ním měli být 
seznámeni. 
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RNDr. Mikušek - upřesňuje, že záměr již ve strategickém plánu města je. 
Mgr. Kosová - pokud koupi schválíme, zastupitelé budou se záměrem seznámeni.  
 
   
Hlasování o usnesení č. 16/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje  koupi pozemku p. č. 1224/5, orná půda o výměře 3152 
m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm od společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 
1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 25873261 do vlastnictví města Roţnov pod 
Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 1 055 000,- Kč a kupní smlouvu o koupi 
pozemku č. 186/2015/OSM mezi Městem Roţnov pod Radhoštěm jako kupujícím, 
společností INTOZA s.r.o. jako prodávající, JUDr. Milanem Matulou, se sídlem Dolní 
Bečva 636, PSČ 765 55 jako schovatelem a Reality Kocourek s.r.o., se sídlem 
Palackého 2205, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 28657713 jako 
zprostředkovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá 
starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
 Hlasování o usnesení č. 16/VII: 

Pro:           13                    Proti:                    2 Zdrţel se:            2 Nehlasoval:           0 

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

8.1.  Projednání závěrečného účtu Sdruţení Mikroregion Roţnovsko za rok 
2014 

Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Mgr. Gross 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdruţení Mikroregion 
Roţnovsko (dále jen „SMR“) v roce 2014. Zpráva byla zveřejněna na úředních deskách jednotlivých 
členských obcí.  
Valná hromada SMR projednala závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdruţení a 
vyjádřila souhlas s jeho celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
Zákonnou podmínkou schvalovacího procesu je i následné předloţení závěrečného účtu v 
zastupitelstvech jednotlivých členských obcí dle § 39 odst. 7 zákona číslo 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
„Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho 
schválení v orgánu svazku obcí“ 
Předkládáme tedy závěrečný účet SMR k projednání. 

 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 17/VII: 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí předloţený závěrečný účet 
Sdruţení Mikroregion Roţnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Roţnov 
pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2014 a zprávu č. 115/2014/KŘ o výsledku 
přezkoumání hospodaření SMR za rok 2014, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 17/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
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8.2.  Projednání  a schválení smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem jako 
poskytovatelem dotace a Valašským muzeem v přírodě jako příjemcem 
dotace na zajištění 38. ročníku MFF Roţnovské slavnosti 2015 

Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Mgr. Gross 
Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm společně s městem Roţnov pod Radhoštěm 
(jako spolupořadatelem) organizovalo ve dnech 3. - 6. 7. 2015 v rámci oslav 90. výročí zaloţení 
muzea 38. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Roţnovské slavnosti 2015. 
Valašské muzeum v přírodě poţádalo o dotaci na konání tohoto festivalu s tím, ţe předpokládané 
celkové náklady na jeho organizaci dosahují částky 1 050 000,- Kč a muzeum zajišťuje vícezdrojové 
financování celé akce.  
Částka 350 tisíc korun na zajištění spolufinancování festivalu ze strany města byla schválena 
zastupitelstvem města v prosinci 2014 v rámci schválení rozpočtu města na rok 2015. Samotná 
smlouva o poskytnutí dotace byla připravena v měsíci květnu a měla být dána ke schválení 
zastupitelstvu města před samotným konáním festivalu. Z důvodu nevyjasněných podmínek de 
minimis ve vztahu k muzeu jako příspěvkové organizaci Ministerstva kultury ČR při 
spolufinancování festivalu bylo v červnu 2015 dohodnuto, ţe smlouva o poskytnutí dotace bude do 
zastupitelstva města předloţena aţ po vyjasnění všech náleţitostí při poskytnutí dotace souvisejících 
s pravidlem de minimis.   
 

Hlasování o usnesení č. 18/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 350 000,- Kč 
Valašskému muzeu v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 
756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, účelově určenou na zajištění 38. 
ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Roţnovské slavnosti, a smlouvu o 
poskytnutí dotace č. 214/2015/OSK s tímto příjemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 
důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 18/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 
8.3. Projednání a schválení programové podpory – II. kolo sociální oblast 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera, Ing. Vráţel 
V souladu se schválenými „Zásadami na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na území města z rozpočtu města“ (dále jen „Zásady“), v PROGRAMU č. VI- Částečná 
úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální sluţby a v PROGRAMU č. VII- Podpora 
organizačního zajištění zvyšování kvality ţivota seniorů byla moţnost podat ţádost v rámci II. kola. 
Sociální komise celkem obdrţela 5 ţádostí.  
Po posouzení a zhodnocení předloţených ţádostí komise navrhuje následující rozdělení finančních 
prostředků: 

    
  

  Program 
VI 

Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby 

  

    
I. kolo II. kolo 

ev. číslo název organizace název projektu 
celkové 
náklady 

požadavek přiděleno požadavek 
návrh 

komise 

10. Charita Val. Mez. Centrum denních služeb Rožnov p. R.         897 700             163 200             153 900             250 000                  9 300     

13. Kamarád Rožnov o.p.s. Částečná úhrada provozních nákladů     3 233 500             850 000             650 000                35 000                35 000     

22. Iskérka o.p.s Částečná úhrada provozních nákladů     3 569 900             370 200             370 000             248 976                          0 

23. Agarta Terénní programy Agarta         978 000                62 000                55 000                   7 000                   7 000     

    
    1 445 400         1 228 900             540 976                51 300     

    
  

  Program 
VII 

Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 

    

    
I. kolo II. kolo 
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ev. číslo název organizace   
celkové 
náklady 

požadavek přiděleno požadavek 
návrh 

komise 

2. Klub seniorů Rožnov   307 000         307 000             275 000                15 000                10 200     

    
        307 000             275 000                15 000                10 200     

 
V souladu s článkem X. Zásad na podporu činnosti NNO působících na území města z rozpočtu 
města odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a cestovního ruchu vyhotovuje jednotlivé programové 
smlouvy ve lhůtě do 21 dnů od přijetí usnesení zastupitelstva o rozdělení programové podpory. 
Vzorová smlouva o poskytnutí programové podpory byla schválena na dubnovém zasedání 
zastupitelstva města.  

 
 

Diskuse: 
p. Jelínek  - dodává, že sociální grantová komise v jarním kole nerozděluje celých 100% 
celkové částky alokované pro sociální oblast. Část financí se nechává na dofinancování 
podaných žádostí.  Těchto se výše uvedené částky týkají. Dále podotýká, že on sám se zdrží 
hlasování z důvodu středu zájmů. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 19/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení programové podpory č. VI (II. kolo) a č. VII (II. 
kolo) jednotlivým ţadatelům na projekty a ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Roţnov pod Radhoštěm připravit 
programové smlouvy pro jednotlivé příjemce programové podpory dle vzorového 
textu schváleného Zastupitelstvem města Roţnov pod Radhoštěm dne 21. 4. 2015 a 
starostovi města vyhotovené programové smlouvy s jednotlivými příjemci 
programové podpory podepsat. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 19/VII: 

Pro:           14                    Proti:                    0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           2 

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 
 

9.1.   Projednání a schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Roţnov pod 
Radhoštěm v období 2012-2015 

Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Vojkůvková 
Odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel územního plánu a jeho změn je povinen dle § 55 odst.1 
stavebního zákona předloţit zastupitelstvu města nejpozději do 4 let od vydání územního plánu 
zprávu o uplatňování územního plánu za uplynulé období. Územní plán města Roţnova pod 
Radhoštěm byl vydán opatřením obecné povahy č.01/2011 dne 15.12.2011 s nabytím účinnosti 
30.12.2011. V zákonné lhůtě předkládáme Zastupitelstvu města Roţnova pod Radhoštěm Zprávu o 
uplatňování územního plánu Roţnov pod Radhoštěm za období 2012-2015 (dále jen „Zpráva o 
uplatňování“.) Součástí Zprávy o uplatňování jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 
územního plánu plnící funkci zadání. Předmětem zadání byly lokality, jejichţ projednávání bylo 
schváleno zastupitelstvem města Roţnova pod Radhoštěm na zasedáních dne 11. 9. 2012 č. 
usnesení VII/20 a dne 23. 6. 2015  č. usnesení VI/21.   
Podle ustanovení § 55 odst.1 stavebního zákona byla Zpráva o uplatňování projednána podle § 47 
odst.1-4. Návrh Zprávy o uplatňování byl zaslán jednotlivě  dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdrţení návrhu Zprávy o uplatňování mohly dotčené orgány a 
krajský úřad uplatnit své poţadavky, podněty a stanoviska. 
Pořizovatel téţ doručil návrh Zprávy o uplatňování veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla 
vyvěšena na úřední desce MěÚ Roţnov pod Radhoštěm v období od 8. 7. 2015 do 10. 8 .2015 a 
kaţdý mohl uplatnit v této době u pořizovatele písemné připomínky.  
Na základě výsledků projednání pořizovatel poté vyhodnotil a upravil ve spolupráci s určeným 
zastupitelem Mgr. Kosovou návrh Zprávy o uplatňování. Vyhodnocení připomínek a stanovisek je 
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doplněno do Zprávy o uplatňování a doplněný text týkající se pokynů pro zpracování změny územního 
plánu je zvýrazněn červeným tiskem.  
Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit 
pouze na základě prokázání nemoţnosti vyuţít jiţ vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch.  
Odbor výstavby a ÚP v rámci podkladů pro Zprávu o uplatňování prověřil záměry vlastníků  velkých 
návrhových  ploch a zjistil, ţe  záměr výstavby rodinných domů na těchto plochách stále trvá.  V rámci 
zadání změny č. 2 nebylo navrţeno vyloučit ţádnou návrhovou plochu na bydlení, a proto je nemoţné 
zařadit do územního plánu další návrhové plochy pro bydlení. Z tohoto důvodu nebudou dále 
projednávány  záměry v Lokalitě č.1 - Uhliska  (ţadatelka M.D.)  a v Lokalitě č.2 - U revíru (ţadatelé  
manţelé G.).  
Takto doplněnou a upravenou Zprávu o uplatňování Vám nyní předkládáme ke schválení.  
Na základě schválení Zprávy o uplatňování, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu, budou zahájeny práce na pořízení změny č. 2 územního plánu Roţnova pod 
Radhoštěm.     

 
Hlasování o usnesení č. 20/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Roţnov pod 
Radhoštěm v období 2012- 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 20/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 

 
 

9.2.   Projednání poţadavku na změnu územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Mgr. Kosová, Ing. Vojkůvková 
Předkládáme zastupitelstvu města poţadavek na změnu územního plánu, které jsme obdrţeli 6. 8. 
2015 od pana V.M. , Bartovice 10.  Důvodem ţádosti je záměr výstavby rodinného domu na 
uvedených pozemcích.   
Město Roţnov pod Radhoštěm má platný územní plán ve znění změny č.1, který nabyl účinnosti 
16.10.2014.  
Odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů zpracoval aktualizaci územně analytických podkladů a následně Rozbor trvale udrţitelného 
rozvoje území (dále jen „RURU“) k datu 30. 9. 2014 a Zprávu o uplatňování územního plánu Roţnov 
pod Radhoštěm v období 2012-2015.  Dle zpracovaného RURU bylo zjištěno, ţe územní plán 
disponuje s plochou 129,20 ha pro bydlení. Zastavěno bylo 17,91 ha coţ je 13,9 %, tyto hodnoty byly 
potvrzeny podrobnějším výpočtem dle Zprávy o uplatňování územního plánu, kdy bylo zjištěno, ţe 
bylo zastavěno 14 % z návrhových ploch  pro bydlení. Do územního plánu lze zařadit nové 
zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemoţnosti vyuţít jiţ vymezené zastavitelné plochy,  
a  potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního zákona). Tyto podmínky 
nejsou splněny, a proto schválení nových zastavitelných ploch pro bydlení by bylo v rozporu s § 55 
odst. 4  stavebního zákona.  Nemoţnost navyšování dalších zastavitelných ploch pro bydlení vyplývá 
také z projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Roţnova pod Radhoštěm. Při pořizování 
zprávy o uplatňování reagovaly dotčené orgány na rozšiřování zastavitelné plochy pro bydlení 
negativně.        
Předmětné pozemky se nachází dle platného územního plánu v ploše krajinné zeleně, jejímţ hlavním 
vyţitím  je vegetační zeleň, ve které převládá funkce přírodních sloţek (travnaté plochy, stromová a 
keřová zeleň, vodní prvky aj.). Lokalita se nachází na úpatí Černé hory v bezprostřední blízkosti 
lesního porostu, kde je další rozšiřování obytné zástavby nekoncepční a urbanisticky nevhodné. Z  
uvedených důvodů a dále z důvodu  nevhodného umístění v ploše pohledového horizontu, pořizovatel 
předloţený záměr na změnu územního plánu nedoporučuje.    
 
 

Hlasování o usnesení č. 21/VII: 
Zastupitelstvo města neschvaluje pořízení změny Územního plánu Roţnov pod 
Radhoštěm na pozemcích parc. č. 1869/3, 1871/3 a 1871/7 v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. 
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 Hlasování o usnesení č. 21/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 
 
 
 

10.1. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Roţnov pod 
Radhoštěm, č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

Předkladatel: Ing. Martinák, Bc. Pilař 
Územním pracovištěm dozoru MV ČR jsme byli upozorněni, ţe s ohledem na nález Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 35/13, ve věci obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních 
záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, je obecně závazná vyhláška města Roţnov 
pod Radhoštěm č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v 
ustanovení čl. 4 odst. 2  

„Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1, vyhlášky se nevztahuje na dny 
1. ledna a 31. prosince a dny, kdy je pořádána akce městem Rožnov pod Radhoštěm nebo jím 
zřízenými nebo založenými organizacemi“, v části „a dny, kdy je pořádána akce městem 
Rožnov pod Radhoštěm nebo jím zřízenými nebo založenými organizacemi“ v rozporu se 
zákonem. 

 
V uvedeném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/13 Ústavní soud konstatoval, ţe nedůvodně nerovný přístup 
obce k sobě samé na straně jedné a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně druhé 
v obecně závazné vyhlášce je v rozporu s principem materiálního právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 
1 Ústavy, neboť zakládá nerovnost osob podléhajících výkonu veřejné moci, a to bez přesvědčivého, 
racionálního a legitimního důvodu slučitelného se zásadami charakterizujícími demokratický a právní 
stát. Ústavní soud shledal rozpor takovéhoto ustanovení s čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy („Působnost 
zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.“, „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti 
vydávat obecně závazné vyhlášky.“), překročením mezí zákonného zmocnění.  

 
Na základě doporučení územního pracoviště dozoru MV ČR navrhujeme vypuštění citovaného 
ustanovení z obecně závazné vyhlášky města. 

 
V ustanovení čl. 4 odst. 3 této OZV je dále uvedeno, ţe ţádosti o výjimky je třeba podat písemně. 
Správní řád však připouští i jiné způsoby podání, proto doporučujeme slovo „písemně“ z textu vypustit. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 22/VII: 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 22/VII: 

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

       
   Usnesení přijato. 

 
 

 
 
 
 
 



 

28 

 

 

11.  Diskuse, informace, různé 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - informuje zastupitele: 

 O pracích, které probíhají při rekonstrukci silnice I/35, kdy do půlky listopadu by měly být 
provedeny úpravy první povrchové vrstvy.  Při práci se zjistilo, že rameno vozovky směřující 
na 5. květen nelze vyfrézovat, protože podklad je nedostatečný. Proto se tato část vozovky 
bude muset uzavřít na dobu 14. dní. Město s tímto postupem nesouhlasí. Snažíme se 
vyjednávat s investorem, aby práce probíhaly v čase od 7:00 do 19:00 hod. denně za 
minimálního omezení provozu. Nicméně uzavření se nevyhneme. Prosíme tímto všechny 
občany města o shovívavost a pochopení při průjezdu touto lokalitou. O omezení provozu 
budeme informovat občany města všemi možnými dostupnými prostředky. Dále máme 
dohodu s policií ČR, že v případě nutnosti posílí hlídky v Rožnově.  

 Dále podává informaci o změnách v rámci sdružení mikroregionu Vsetínsko. Po úmrtí 
jeho předsedy Ing. Kudlíka proběhne dne 22.9.2015 volba nového předsedy. Kvituje, že 
pohřbu pana Kudlíka se účastnili společně zástupci vedení současného i minulého společně. 
Jde o důkaz, že morální hodnoty fungují. 

 Co se týče rekonstrukce ulice Palackého - zde došlo o zkrácení dokončení stavby o 6 
týdnů. 

 Děkuje zastupitelům za konstruktivní jednání a za účast na pracovním jednání před 
zasedáním zastupitelstva. 
Bc. Blinková - považuje za nutné informovat  zastupitele o výběrovém řízení na pozici 
destinačního manažera. Měla možnost být členkou výběrové komise. Celkově se přihlásilo 
12 uchazečů, k výběrovému řízení bylo však přizváno 5 uchazečů. Ostatní údajně nesplnili 
podmínky. Z těchto pěti osob byl vybrán uchazeč, který není místní, tudíž nemá znalost 
místního prostředí, nerozumí ekonomice, v oblasti CR se orientuje jen povrchně. Obává se, 
že došlo jen k dalšímu vytvoření úřednického místa. 
Ing. Kučera - členové výběrové komise byli jak  zastupitelé tak i podnikatelé a odborníci na 
destinační managment. Z 12 přihlášených bylo k užšímu výběru pozváno 5 uchazečů, kteří 
splňovali podmínky vyhlášeného výběrového řízení. Kvalita uchazečů nebyla vysoká. 
Vítězného uchazeče nedoporučili pouze 2 členové výběrové komise.  Tento byl vybrán na 
základě svých kvalit. Vystudoval destinační management,  podílel se na vytváření PEAR 
v oblasti cestovního ruchu. Jde o člověka z oblasti meziříčska, takže náš mirkoregion zná.  
Ing. Holiš - práce destinačního manažera nebude jednoduchá, na pracovníka se bude 
vztahovat 3 měsíční zkušební lhůta. 
Ing. Kučera - zve všechny přítomné na Jarmark neziskových organizací, který proběhne 
23.9.2015. 
p. Koryčanský - na Rožovském náměstí probíhá v letních měsících řada koncertů, máme 
pódium, ale chybí lavičky, na které by si občané během těchto představení mohli sednout. 
Navrhuje zabývat se touto myšlenkou pořízení mobilních lavic. 
p. Vičarová - nesouhlasí s p.Koryčanským, mezi občany již  provedli průzkum a  lavice 
nejsou aktuální. Z části i proto, že na náměstí bohužel nemáme dostatek stínu. 
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12.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:45 hod.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     15.9.2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
Bc. Markéta Blinková             ………………………………………. ………………. 
   
 
p. Petr Jelínek                ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


