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Z Á P I S 
ze VI.  zasedání  

Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 23. června 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.          Složení slibu nového člena zastupitelstva 
3.  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 
4. Schválení programu jednání zastupitelstva města  
5. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 
5.1.      Zpráva o činnosti rady města 
 
5.2. Informace o probíhajícím sporu s IPR 
                                                                                      - Mgr. Thomas Mumulos, Mgr. Olga Vrublová 
 

6. ODBOR FINANČNÍ  

6.1. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2015 
6.2    Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Roţnov pod Radhoštěm za 

rok 2014 
6.3. Projednání závěrečného účtu Sdruţení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2014 
6.4. Projednání a schválení poskytnutí úvěru a smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje města Roţnov 

pod Radhoštěm 
6.5. Projednání a schválení aktualizovaného znění Zásad pro zřízení a pouţití peněţního Fondu 

rozvoje technické infrastruktury Města Roţnov 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 a v k. ú. Tylovice 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 pro stavební řízení 

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

pozemcích v k. ú. Roţnov p. R., k.ú. Tylovice a k.ú. Háţovice 

7.4. Projednání a schválení smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrských sítí na pozemcích p.č. 

2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1, p.č. 2277/10, p.č. 

2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35 vše v k.ú. Roţnov pod 

Radhoštěm ve prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm 

7.5. Projednání moţnosti vkladu vodohospodářského majetku města Roţnov pod Radhoštěm do 

základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

7.6. Revokace usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014 a projednání a schválení dohody o vypořádání 

finanční náhrady podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů 

7.7. Projednání a schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji části pozemku  p.č. 1747/2 

o výměře cca 16 m
2
 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

7.8. Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 3702/1 o výměře 

244 m
2
 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 
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7.9. Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. st. 4900 o výměře 8 

m
2 
a části pozemku p.č. 4868 o výměře 19 m

2
, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, společnosti 

PBT Roţnov p.R., s.r.o. 

7.10. Projednání a schválení prodeje a kupních smluv o prodeji pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, 

p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, 

které se nacházejí pod garáţemi na ulici Julia Fučíka, vlastníkům těchto garáţí. 

7.11. Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1438/18 o výměře 81 m
2 

v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm do vlastnictví 

Zlínského kraje ve prospěch Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje                                                                                           

                                                                           -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Slobodová 
 

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

8.1. Projednání a schválení dotace Hockey clubu Roţnov pod Radhoštěm   
                                                                                           - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel 
 

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 

9.1. Projednání a schválení poţadavků na změnu č.2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm, 
které budou projednány v rámci zprávy o uplatňování územního plánu  

9.2. Projednání a schválení ţádosti o prominutí úhrady nákladů spojených s pořízením územně 
plánovací dokumentace   

                                                                              -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková 
 

10. ODBOR ROZVOJE 

10.1. Projednání a schválení podmínek poskytnutí finančního příspěvku občanům města Roţnov 
pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci stavby:„Čistá řeka 
Bečva, II. část“ 

                                                                                                  -  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ   

11.1. Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm o průběhu a 
výsledcích kontroly společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o. se zaměřením na 
energetiku v objektu Bečva, ul. Lesní 2330, Roţnov pod Radhoštěm                                                                                                                         

                                                                                                                             - p. Libor Zavadil 

                          

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 
 

 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

VI. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:04 hodin. 
Přítomno:   19 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Vít Matějka, Mgr. Martin Drápal  
 
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. O pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání 

zastupitelstva rozhodla Rada města Roţnov pod Radhoštěm dne 22.5.2015. Před jeho 

umístěním na webovou stránku města bude záznam upraven tak, aby jeho zveřejněním 

nedošlo k porušení práva na ochranu osobnosti.  

 
 
 
 
Dále spolu s ostatními zastupiteli poblahopřál paní Lence Vičarové k jejím  narozeninám, 
které oslavila v měsíci červnu. 
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2. SLOŢENÍ SLIBU NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA 
 
Po-té  informoval přítomné o změně ve sloţení v zastupitelstvu.  
Dne 27.5.2015 jsem obdrţel písemnou rezignaci pana Ing. Ivo Hanáčka na jeho mandát 

v zastupitelstvu města Roţnov pod Radhoštěm.  

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí, došlo tímto 

dnem k zániku členství pana Ing. Hanáčka v zastupitelstvu našeho města za volební stranu 

Občanská demokratická strana. Novým členem zastupitelstva za tuto stranu se tak dnem 

28.5.2015 stal, dle výsledků loňských komunálních voleb, v pořadí první náhradník této 

volební strany, pan Alois Vychodil.  

Mandát pana Vychodila osvědčila Rada města Roţnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 

5.6.2015. Osvědčení o členství v zastupitelstvu bylo panu Vychodilovi předáno dne 

10.6.2015.  

Ţádá paní místostarostku Kristýnu Kosovou,  o přečtení slibu člena zastupitelstva a po jeho 

přečtení pana Vychodila o sloţení tohoto slibu pronesením slova „slibuji“ a o jeho potvrzení 

svým podpisem.  

Pan Alois Vychodil sloţil slib a potvrdil jej svým podpisem. 

 

 
3. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Ing. Lenku Střálkovou    -  souhlasí 
-  p. Jaromíra Koryčanského    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

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

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
 
 

   4.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 
Ing. Holiš -   informuje  zastupitele, ţe u bodu č. 5.2 „informace o probíhajícím sporu s IPR“ 
bude mimořádně přijato usnesení 
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Mgr. Kosová - informuje, ţe z programu bude staţen bod č. 7.2. - na ţádost předkladatele. 

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

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

       
      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 4 
jednáních a projednala celkem 76 bodů.  Usnesení z jednotlivých zasedání jsou vkládána na 
sdílený disk, ke kterému mají členové zastupitelstva přístup. Usnesení z posledního 
zasedání RM 19.6.2015 bude vloţeno co nejdříve. 
 
Diskuse: 
Bc. Blinková  - táţe se v jaké výši je dotace na rekonstrukci mostu Hradisko? 
Ing. Holiš - s dotací městu pomohl ing. Kučera Jaroslav, byla alokována částka 300 tis. Kč 
Ing. Kučera - doplňuje, ţe částku bude krajské zastupitelstvo a rada teprve schvalovat, ale 
předpokládá se, ţe ţádost projde. 
Bc. Blinková - poukazuje na poloţku - navýšení počtu zaměstnanců v odboru školství  
Ing. Martinák - vysvětluje - jedná se o navýšení o jednoho pracovníka v informačním centru. 
 
 
5.2.   Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 

K věci o určení vlastnictví k nemovitostem (tzv. hlavní spor) Mgr. Vrublová sdělila, ţe Ústavní 
soud odmítl ústavní stíţnost podanou městem v dubnu t.r. Usnesení Ústavního soudu je 
zveřejněno na webových stránkách města. Dle pravomocného rozsudku soudu je tedy 
společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. vlastníkem budovy základní školy na 
Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. Současně však uvedla, ţe dosud 
není ukončeno samostatné (jiné) soudní řízení ve věci o určení vlastnického práva k těmto 
budovám ZŠ a MŠ. Toto řízení je tč. přerušeno. O ostatních 27 nemovitostech, které jsou 
předmětem soudního řízení o určení vlastnictví k nemovitostem (tzv. hlavního sporu), bude 
Krajský soud jednat pravděpodobně v září nebo říjnu t.r. 
Ve věci o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem, které jsou předmětem tzv. 
hlavního sporu, nařídil Krajský soud v Ostravě na den 9.7.2015 ústní jednání v 10:00 hod. 
v místnosti č. 11. 
Soudní řízení o povolení vkladu vlastnického práva k budově T klubu a pozemku, na kterém 
je budova T klubu umístěna, do katastru nemovitostí, který je nyní ve fázi odvolacího řízení u 
Vrchního soudu v Olomouci, je přerušeno. 
Na dotaz pana starosty Mgr. Vrublová sdělila, ţe předmětem soudního sporu o určení 
vlastnictví (tzv. hlavní spor) jsou mj. i tři bytové domy čp. 1059, 1443 a 1684, přičemţ u 
těchto nemovitostí je v katastru nemovitostí vyznačena plomba. 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - občané se často ptají, jak je to s bytovými domy, které jsou soudním sporem 
dotčeny? 
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Mgr. Vrublová - jedná se o 3 bytové domy čp. 1059, 1443 a 1684. O těchto se bude jednat u 
Krajského soudu v Ostravě. Výsledek očekáváme na podzim t.r.  U těchto bytových domů je 
plomba, nemůţe se s nimi nikterak nakládat. 
Ing. Holiš - na pracovním zasedání ZM jsme se dohodli o vzniku pracovní skupiny, která 
bude tvořena zástupci politických stran. Nyní je navrţeno usnesení o zřízení této skupiny a 
jejích členech. 
RNDr. Mikušek - nechce být členem takové pracovní skupiny. Záleţitost tohoto soudního 
sporu je natolik závaţná, ţe by o všem měli rozhodovat odborníci - právníci.  On se 
odborníkem v této věci být necítí. Proto se vzdává členství v pracovní skupině. 
Ing. Holiš - táţe se, kdo za KDU-ČSL bude tedy v pracovní skupině uveden? Celou 
záleţitost budou samozřejmě i nadále řešit odborníci, tato skupina se bude scházet 
v případě nutnosti, kdy bude potřeba poradit se o aktuálním stavu. 7 osob se sejde rychleji, 
neţ celé zastupitelstvo. 
RNDr. Mikušek - veškeré návrhy má připravovat skupina expertů, jde o právní záleţitosti. 
Pokud nějaká pracovní skupina vznikne, měla by být sloţena z  odborníků. Finální 
rozhodnutí stejně bude na zastupitelstvu. 
Ing. Holiš - jako zastupitelé jsme voleni zástupci občanů, proto jsme  tuto odpovědnost  
chtěli od všech politických stran. 
Bc. Blinková - souhlasí s RNDr. Mikuškem, také se necítí být odborníkem na právo. Svou 
roli zastupitele, zde ale  vidí při řešení situace, jak budeme postupovat, kdyţ bude výsledek 
sporu znám. Proto ve skupině své členství přijímá. 
Ing. Holiš - cílem pracovní skupiny není někoho úkolovat, ale připravovat se na krizové 
řešení a vyjádření města. Dodává, ţe je škoda, ţe se pan Mikušek nezúčastnil pracovního 
zasedání zastupitelstva, na kterém jsme vše podrobně probírali.  
Mgr. Kopecký - co se soudního sporu týče, jde o dlouhodobou záleţitost a v minulosti město 
při jeho řešení postupovalo velmi dobře.  Náplní této pracovní skupiny bude dohodnout se na 
postupu či strategii v případě dalších stupňů vývoje sporu. 
RNDr. Mikušek - co se týče pracovních zastupitelstev - nesouhlasí s nimi. Zastupitelstvo má 
být veřejné. Chápe, ţe se zastupitelé sejdou neveřejně při projednávání rozpočtu. Ale  jinak 
ne.  Na jednu stranu  současné vedení  hlásá,  ţe radnice má být otevřená, na druhou stranu 
svolává pracovní zastupitelstva, kterých se veřejnost neúčastní.  
Ing. Holiš - domnívá se, ţe soudní spor s IPR je natolik závaţný a ve vztahu k majetku 
města důleţitý, ţe nevidí problém kvůli tomu svolat pracovní zastupitelstvo. 
Ing. Kučera Jan - soudní spor je zásadní záleţitostí a jeho dořešení je v zájmu nás všech.  
Ne vţdy je taktické, aby protistrana znala postup města. K tomu právě slouţí pracovní 
zastupitelstvo . Sám vyzývá zastupitele k zapojení se to této pracovní skupiny. Experty 
máme, tady jde o rychlejší komunikaci a schopnost reagovat na novou situaci. 
Mgr. Kosová - doplňuje, ţe na pracovním zastupitelstvu jsou zastupitelé informováni o 
záleţitosti dřív, neţ padne rozhodnutí.  
 
Hlasování o usnesení č. 2/VI: 
Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu ve sloţení: Ing. Radim Holiš, Mgr. 
Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Markéta Blinková, Ing. Martin Houška, 
David Zapletal, Ing. Jaroslav Kučera, která se bude zabývat záleţitostmi ohledně 
soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. sídlem 
Všechromy 26, IČO: 60747641. 
 
Hlasování o usnesení č. 2/VI:  

Pro:           14                    Proti:                    0 Zdrţel se:            5 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 

6.1.   Projednání a schválení rozpočtového  opatření č. 4/2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle poţadavků jednotlivých odborů je předloţeno  ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2015. 

Diskuse: 
Bc. Blinková  - ráda by znala názor finančního výboru (FV) na poloţky č. 15, 28, 29. FV měl 
připomínky i k dalším poloţkám. Zamítl také poloţku, která je  částečně určena pro nové 
pracovní místo destinačního manaţera. 



6 

 

Ing. Holiš - FV se sešel v malém počtu 5 členů a nebyl usnášeníschopný. Proto z jeho 
zasedání nebylo přijato usnesení, ale informační zprávu mají zastupitelé na stole.  
Ing. Houška - rád by se zeptal na příjmy 0,5 mil. Kč a zvednutí hospodářského výsledku z 
vedlejší činnosti - viz. poloţka oprava střechy. 
Ing. Hrnčárek - máme hlavní rozpočet a plán VHČ, tam byla poloţka oprava střechy 
v nákladech. Po zhodnocení auditora se však jedná o investice (zhodnocení majetku), takţe 
nákladová poloţka se ruší a finance se  převádí do hlavní části rozpočtu. 
Ing. Houška - namítá, ţe opravovat střechu na domě,  o který můţeme přijít v soudním  
sporu s IPR, je neekonomické. 
Ing. Holiš - jiţ v loňském roce byla nájemníkům oprava střechy přislíbena, tato je opravdu 
v havarijním stavu a oprava je nutná.  Soudní spor s IPR se protahuje a můţe  trvat ještě 
dlouhou dobu. Oprava střechy je akutní záleţitostí. Investiční výdaj by pak mohl být  přidán 
do případného vyrovnání s IPR, kdyby to pro město dopadlo špatně.  
Ing. Houška - s tímto názorem úplně nesouhlasí, střecha by se tedy poopravit měla, ale dům 
by se jiţ neměl zateplovat! 
Ing. Hrnčárek - informuje, v jakém stavu se nacházejí finance města. Dle srovnávacích 
tabulek se zastavil propad z daně příjmů, stálé částky,  které jsme měli obdrţet na I čtvrtletí 
zatím nebyly zaslány. Ministerstvo financí tvrdí, ţe se to srovná, ekonomika je stabilní, HDP 
je  4,1. Dle jeho mínění DPH bude stoupat, ale platba nám můţe přijít třeba aţ na podzim. 
Momentální situace je stabilizovaná, propad máme vykompenzován 6 mil. Kč do konce roku 
by se finance měly dostat tam,  kde jsme předpokládali. Rozpočet by měl tedy být dle plánu. 
p. Vychodil  - táţe se na poloţku č. 27 „nákup 100% obchodního podílu TV Beskyd“?  Má 
město nějakou vysílací koncepci či schéma, jaký celkový podíl města bude ve společnosti? 
Ing. Kučera Jan - odpovídá na dotazy: 
1) viz. destinační manaţer -  komise cestovního ruchu upozornila, ţe v minulosti byla 
vybudována infrastruktura, která má velký potenciál pro cestovní ruch. Město jej však plně 
nevyuţívá.  Viz. příklady okolních měst a obcí. Proto by bylo dobré, kdyby v Roţnově byl 
odpovědný pracovník, který by měl za úkol více vyuţít destinačního potenciálu města i 
okolních obcí, právě v oblasti kultury a sportu. Výstupem jeho práce by byla větší propagace 
destinace  a také snaha o získávání finančních prostředků.    
2) co se týče zakoupení podílu TV Beskyd -  ze čtyř původních spolumajitelů (Val.Meziříčí, 
Vsetín,  Nový Jičín, Roţnov p.R.) tři chtějí svůj podíl prodat.  Na odkup TV Beskyd byl 
zpracován posudek.  Částka je zahrnuta v rozpočtu města. V případě, ţe by TV Beskyd 
město odkoupilo, stane se 100% majitelem. Pracovalo by se také na novém modelu vysílání. 
Samotný prodej by pak schvalovalo zastupitelstvo. Dnes hovoříme jen o alokaci finančních 
prostředků. 
RNDr. Mikušek - navrhuje zváţit poloţku na rozšíření doby konání Jarmarku na náměstí. 
Domnívá se, ţe by toto s sebou neslo problémy,  hlavně co se týče času  úklidu. Pokud 
Jarmarky končily v sobotu dopoledne, v neděli ráno jiţ bylo náměstí uklizeno. Takto by se to 
protáhlo aţ do pondělka. 
Co se týče destinačního managementu - přijmeme pracovníka a pak budeme vymýšlet jeho 
náplň práce? Navrhuje opačný postup - stanovit činnost a pak na to přijmout člověka. 
Co se týče rozpočtových opatření, dle jeho propočtů je propad rozpočtových příjmů větší. 
Ekonomická úroveň sice stoupá, ale vyrovnání můţe přijít skutečně aţ koncem roku.  
p. Koryčanský - co se týče opravy střechy u domu čp. 1684 zde navrhuje  provést jen ty 
nejnutnější opravy, ale jinak do budovy neinvestovat!  Dále poukazuje na poloţku, která se 
týká vybudování noclehárny pro osoby bez domova. Chápe potřebu noclehárnu vybudovat, 
ale  nesouhlasí s tím, aby takové zařízení bylo téměř v centru města. Dále poukazuje na 
finance, vynaloţené na studii a projekt.  
Ing. Holiš - co se noclehárny týče částka 300 tis.Kč  je celková částka na provedení studie a 
projektu včetně stavebního povolení. Součástí stavby by byla parkovací místa a zázemí  pro 
městské veřejně prospěšné práce. Je jen logické, ţe takové zařízení bude v blízkosti centra, 
kde se tito občané shlukují nejvíce. Navíc lokalita u firmy Ekobal Roţnov u Háţovky tímto 
trpět nijak nebude.    
Ing. Kučera Jan - k destinačnímu managementu - podnět vzešel z komise cestovního ruchu, 
měla by to v budoucnu být samostatná organizace, jejímţ cílem by byla koordinace 
sportovních a kulturních akcí ve městě i okolních obcích podél Bečvy,  jejich zabezpečení a 
zajištění co největší návštěvnosti,  spolupráce se školami, spolky a organizacemi. 
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Předpokládáme, ţe v září 2015 by pracovník mohl nastoupit a od začátku nového roku 
převeden do samostatné organizace. 
Co se noclehárny týče,  cílové skupině občanů bez domova v součastné době 
neposkytujeme ani základní sluţby. V regionu máme poskytovatele sociálních sluţeb, kteří 
nám rádi spolupráci nabídnou. Proto ale musíme vybudovat zázemí a to noclehárnu a denní 
centrum. Lokalita nemůţe být úplně mimo centrum města, protoţe právě zde se tyto osoby 
zdrţují nejvíce. Reagujeme tak také na doporučení poskytovatelů sociálních sluţeb. 
Zhodnotíme územní plán a vyuţijeme pozemky, které má město k dispozici. Daná lokalita se 
nám jeví, jako jediná moţná a vhodná. Pokud má však někdo jiný návrh, určitě iniciativu 
uvítáme! 
Ing. Houška - máme několik poskytovatelů sociálních sluţeb - Domov Kamarád, Iskérku, 
Charitu - denní centrum. Ti všichni jsou v budovách, kde provoz končí cca v 18:00 hod. a kde 
se přes noc topí. Proč nevyuţít tyto prostory?  Proč tvořit projekt takového rozsahu, kdyţ by 
stačily budovy formou např. kontejnerového typu.  Vzdát se pozemku v dané lokalitě pro tyto 
účely se mu jeví jako luxus. Co se destinačního managementu týče - vše vypadá pěkně, ale 
uvědomme si, ţe město v budoucích 2 letech čekají jiné starosti, a to  rekonstrukce 1/35 ! 
Tato bude samotné občany města dost zatěţovat  a snaţit se za takového stavu dostat do 
města ještě více návštěvníků nepokládá za šťastné. 
Bc. Blinková - FV poloţku destinačního managementu neschválil.  Co se sociálních sluţeb 
týče, město není zahrnuto do střednědobého plánu sociálních sluţeb, tudíţ nemůţe 
dosahovat na dotace. Před 3 lety byla otevřena noclehárna v lokalitě bývalého školního 
statku, jejíţ provoz zabezpečovala Charita. Noclehárna byla hojně navštěvována. Navrhuje 
zmapovat počet klientů, kteří by nový objekt vyuţívali. Doplňuje, ţe podobné ubytovací 
sluţby poskytuje také Sokolovna.  
Mgr. Kosová - umístění noclehárny v lokalitě pod Sokolovnou vnímá jako dobrou moţnost. 
Součástí by bylo také parkoviště a prostory pro městské veřejně prospěšné práce. Záměrem 
se zabývala také komise výstavby a doporučila jej. 
p. Vychodil - táţe se na záleţitost nákupu nakladače pro sběrný dvůr. Ţádá o vysvětlení 
postupu výběrového řízení. 
Ing. Marcin - zakázka je v reţimu zákona o veřejných zakázkách. Poprvé bylo osloveno 10 
uchazečů, napodruhé 5 uchazečů. Ve druhém kole se přihlásil pouze jeden uchazeč.  RM 
bude dne 3.7.2015 schvalovat vítězného uchazeče pro realizaci této veřejné zakázky. 
Nakladač musí splňovat nové normy a limity EU. 
p. Koryčanský  - táţe se, zda ve všech městech, které mají podíl v TV Beskyd,  jiţ proběhlo 
odsouhlasení o jeho odprodeji? 
Ing. Holiš - Val. Meziříčí a Vsetín to uţ mají projednáno.  Frenštát bude mít podíl do září 
2015. My prozatím na tuto záleţitost alokujeme  finance.  
Ing. Kučera Jan - viz. Ing. Houška - co se týče rekonstrukce 1/35 ta nás jistě zasáhne 
v mnoha směrech, ale kvůli tomu přece nezastavíme další projekty!  Co se moţnosti vyuţití 
budov poskytovatelů sociálních sluţeb týče, zde jsou pevně a přísně stanovené hygienické 
normy a limity a proto není moţné  budovy vyuţívat , jako noclehárnu. Má informaci, ţe 
v září 2014 proběhlo mapování osob bez domova v Roţnově a výsledkem byl počet 44 osob. 
Noclehárna by měla kapacitu 16 míst.  
p. Jelínek - doplňuje, ţe v budově  Kamarádu není moţné tuto sluţbu poskytovat,  protoţe 
nesplňuje hygienické podmínky. Osoby bez přístřeší se zdrţují především v blízkosti centra a 
domnívá se, ţe noclehárna postavená někde na okraji města by byla prázdná. Lokalitu pod 
Skolovnou hodnotí jako vyhovující, navíc budova bude mít multifunkční charakter. 
Upozorňuje na to, ţe počet osob bez domova se v Roţnově zvyšuje a sniţuje se jejich 
věková struktura.  
Bc. Lušovská - s určenou lokalitou nesouhlasí. V minulosti Charita uţ takovou sluţbu 
zajišťovala, noclehárnu navštěvovalo aţ 40 osob, ale daný objekt byl bohuţel nevhodný. 
V letošním roce zajišťovala Charita personálně sedárnu v objektu budovy městské policie. 
Budova Denního centra Charity je pro poskytování noclehů nevhodná - nevyhovuje 
hygienickým normám.  Jiţ třetí rok ve městě pracuje terénní pracovník, a kaţdé úterý se u 
Charity rozdává polévka a oblečení. Rozvoj nové sociální sluţby je vţdy finančně náročný a 
mnohdy vznik nové sluţby znamená zánik některé ze stávajících sluţeb. 
Ing. Houška - navrhuje poskytovat nocleh dotčeným osobám jen ve skutečně kritických 
dnech, kdy jsou velmi nízké teploty.  
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RNDr. Mikušek - kdyţ se destinační management má týkat celého mikroregionu, navrhuje, 
aby zřizovatelem byl právě mikroregion nebo sdruţení MAS, protoţe mají snadnější přístup 
k dotacím. 
Ing. Kučera Jan - děkuje Charitě za pomoc při provozování sedárny v zimních měsících. Je 
rád, ţe se na tyto sluţby podařilo získat finance. Co se destinačního managementu týče, 
počítají s participací měst a obcí v údolí Bečvy, zvláště pro snazší dosaţení na finanční 
prostředky. 
Ing. Houška - navrhuje usnesení rozdělit na 2 části: 
„ZM schvaluje vyčlenění poloţek  15, 26, 27, 29, 32, 33, 43 předloţeného rozpočtového 
opatření číslo 4, do samostatného rozpočtového opatření číslo 5 a hlasovat tak o kaţdém 
rozpočtovém opatření samostatně.“ 
 
Následuje 5 minutová přestávka. 
 
Ing. Holiš - informuje o rozdělení usnesení na 3 části. Nejdříve se bude hlasovat o 
protinávrhu Ing. Houšky, potom o samotném rozpočtovém opatření a následně o schválení či 
neschválení poloţek, které byly vyjmuty. 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU  Ing. Houšky: 
Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění poloţek  15, 26, 27, 29, 32, 33, 43 
předloţeného rozpočtového opatření číslo 4, do samostatného rozpočtového opatření 
číslo 5 a hlasovat tak o kaţdém rozpočtovém opatření samostatně. 
 
 

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

       
      Protinávrh  přijat. 
 
Hlasování o usnesení č. 4/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje upravené rozpočtové opatření číslo 4 dle změn 
přijatých na dnešním zasedání, v rozsahu 4.036 tis. Kč na straně příjmů i výdajů, dle 
důvodové zprávy a její přílohy. 
 
 Hlasování o usnesení č. 4/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 5/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 (poloţky 15, 26, 27, 29, 32, 
33, 43), v rozsahu 1.573 tis. Kč na straně příjmů i výdajů. 
 
 Hlasování o usnesení č. 5/VI: 

Pro:           14                    Proti:                    5 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 
 

6.2.   Projednání a schválení  účetní závěrky města Roţnov pod Radhoštěm za 
rok 2014 

Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2014. 
Zpráva je zveřejněna na úřední desce zákonem stanovených min. 15 dnů, dostupná je také na 
webových stránkách města. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města 
za rok 2014, kterou provedl auditor Ing. Jiří Turoň se závěrem „Při přezkoumání nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. 
Termín pro předloţení písemných připomínek je stanoven do 22.6.2015 
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Rozhodnutí o naloţení s hospodářským výsledkem města za předchozí rok je v kompetenci 
nejvyššího orgánu organizace.  Vzhledem k charakteru rozpočtového účetnictví města je však 
hospodářský výsledek pouze účetní veličinou. Převádí se na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let.   
Novelou zákona č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2) písm. b) byla zastupitelstvu svěřena kompetence 
schválení účetní závěrky města. Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, a to Rozvaha, Výkaz 
zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněţních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto 
materiály jsou zpracovány k  31.12.2014 a jsou přílohou tohoto podání. Originály těchto dokumentů 
jsou k nahlédnutí na finančním odboru.   
V souladu s výše uvedenou legislativní změnou předkládáme ZM účetní závěrku ke schválení. 
 
 

Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  - doporučuje, aby byla pouţívána stejná metodika při vyčíslení  % 
výše plnění.  Hodnotit poloţky na aktuální upravený rozpočet. Dále uvádí, ţe rozpočtová 
opatření by se měla hodnotit vţdy na konci roku. 
Ing. Hrnčárek - metodiku sjednotíme. 
RNDr. Mikušek - % čerpání je dobře vysledovatelné a přehledné z rozboru za prosinec 
2014. Přeje si, aby závěrečný účet města za rok 2015 byl stejně úspěšný.  
RNDr. Lukáš - táţe se co znamená finanční obrat SLOPE? 
Ing. Hrnčárek - slovo je z angličtiny a znamená „výměnu“ . Ve finanční terminologii jde o 
výměnu pohyblivé sazby za fixovanou.  
Ing. Holiš - děkuje Ing. Hrnčárkovi za kvalitně odvedenou práci.  
 

 
Hlasování o usnesení č. 6/VI: 
Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2014, a to bez 
výhrad a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Roţnov pod Radhoštěm 
sestavenou k 31.12.2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
Hlasování o usnesení č. 6/VI:  

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 

6.3.   Projednání závěrečného účtu Sdruţení obcí Mirkoregionu Vsetínsko za 
rok 2014  

Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Závěrečný účet (zpráva o hospodaření) rekapituluje rozpočtové hospodaření Sdruţení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „sdruţení“) v roce 2014. Zpráva byla zveřejněna na úředních 
deskách jednotlivých členských obcí.  
Valná hromada sdruţení 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 sdruţení k projednání. 

 
Hlasování o usnesení č. 7/VI: 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí předloţený závěrečný účet 
Sdruţení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 
za rok 2014 a zprávu č.127/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za 
rok 2014, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 
Hlasování o usnesení č. 7/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
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6.4.   Projednání a schválení poskytnutí úvěru a smlouvy o úvěru z Fondu 

rozvoje města Roţnov pod Radhoštěm 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
V souladu s pravidly Fondu rozvoje města Roţnov pod Radhoštěm (dále jen fond) překládáme ţádost 
pana Malíka o poskytnutí finančních prostředků na vybudování kanalizační přípojky v částce 30.000,- 
Kč. 
Ţádost byla posouzena radou fondu s tímto hlasováním:Pro 3 Proti 0 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 8/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí úvěru v částce 30.000,- Kč z Fondu rozvoje 
města Roţnov pod Radhoštěm panu Liboru Malíkovi, bytem Bučiska 619, Roţnov pod 
Radhoštěm, a tomu odpovídající smlouvu o úvěru č. 157/2015/OF, dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu o úvěru ve 
znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat. 
 
 Hlasování o usnesení č. 8/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 

6.5.   Projednání a schválení aktualizovaného znění Zásad pro zřízení a pouţití 
peněţního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Roţnov pod 
Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Ing. Hrnčárek předloţil zastupitelstvu města ke schválení text aktualizovaných „Zásad pro zřízení a 
pouţití peněţního fondu“. Jedinou navrhovanou změnou je rozšíření moţnosti čerpání z fondu, a to 
poskytnutí daru nebo dotace na kanalizační přípojku v rámci akce Čistá řeka Bečva, a to v návaznosti 
na usnesení Rady města Roţnov pod Radhoštěm, kterým rada města doporučila ke schválení 
zastupitelstvu systém finanční podpory ţadatelům na principu 150,- Kč na 1 metr podzemní stavby, 
čímţ je zabezpečen jednoznačný a systémově jasný princip poskytování příspěvků. (viz bod 10.1. 
odboru rozvoje – projednání a schválení podmínek poskytnutí finančního příspěvku občanům města 
Roţnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci stavby „Čistá řeka 
Bečva, II část“) 
V rozpočtu 2015 je pro tento výdaj alokováno 900 tis. Kč.  
Výpis z usnesení RM: 
1699/91 doporučuje Zastupitelstvu města Roţnov pod Radhoštěm schválit poskytnutí finančního 
příspěvku občanům města Roţnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek 
v rámci stavby „Čistá řeka Bečva, II. část“, realizované mikroregionem Vsetínsko. Rada města 
doporučuje poskytnout finanční příspěvek ve výši 150,- Kč na běţný metr skutečně vybudované 
kanalizační přípojky. Příspěvek bude vyplácen na základě uzavření smlouvy s provozovatelem 
kanalizace (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) o napojení přípojky do kanalizační sítě a uvedení 
skutečné délky přípojky. Rada města doporučuje na tyto příspěvky pouţít peněţní prostředky z Fondu 
rozvoje technické infrastruktury města Roţnov pod Radhoštěm v roce 2015.  
 
 

Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  - upozorňuje, aby se v zásadách v článku 2 bodě e) doplnilo, ţe jde o 
ČŘB II. Právě římská II tam chybí.  
p. Koryčanský - je zapotřebí informovat občany o termínu, kdy bude kanalizace hotová, aby 
věděli, kdy mohou začít s vypouštěním  svých septiků. Mnozí z nich totiţ uţ mají  přípojky 
hotové. Dále by bylo dobré občany informovat o moţnosti finančních půjček.   PODNĚT!  
Ing. Holiš  - jakmile budeme termín vědět, informujeme také občany. Ale aby mohli být 
napojeni, musejí to mít ošetřeno smluvně! Co se půjček týče informaci zveřejníme na  
webových stránkách města. ÚKOL 
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Hlasování o usnesení č. 9/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizované znění Zásad pro zřízení a pouţití 
peněţního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Roţnov pod Radhoštěm dle 
důvodové zprávy a její přílohy č. 1. 
 
 Hlasování o usnesení č. 9/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

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

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Slobodová 
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. pan P.D., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 

(uloţení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1754/9 a p. č. 1747/8  

v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Karlova), 

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Ţiţkov, IČ: 04084063 

(uloţení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1438/18, p. č. 1438/11 a p. č. 1438/22 v k. ú. Roţnov 

pod Radhoštěm, ul. Pletařská), 

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 

(uloţení přípojky NN do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), 

4. pan P.Ţ. a  paní I.Ţ., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 

(uloţení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. 

Kramolišov), 

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Ţiţkov, IČ: 04084063 

(uloţení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 1012/20  v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, 

ul. Meziříčská) 

6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 

(uloţení přípojky NN do městských pozemků p. č. 782/3 a p. č. 782/20 a umístění přípojkové skříně na pozemku 

p. č. 782/3 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Videčská), 

7. pan P.H., 363 01 Ostrov 

(uloţení plynovodu do městských pozemků p. č. 6202, p. č. 3565/4, p. č. 74/3 a p. č. 3691/10 v k. ú. Roţnov pod 

Radhoštěm, ul. Nádraţní), 

8. pan P.H., 363 01 Ostrov 

(uloţení plynovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace do městských pozemků p. č. 3565/3 a p. č. 6202 a 

umístění zařízení HUP na pozemku p. č. 6202 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Nádraţní), 

9. pan J.H., 7561 Roţnov pod Radhoštěm 

(uloţení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), 

10.  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Ţiţkov, IČ: 04084063 

(přeloţení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č.   375/1, p. 

č. 379 a p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), 

11. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 42196451 
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(uloţení přeloţky vodovodu do městského pozemku p. č. 3643/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Dolní 

Paseky), 

 

Hlasování o usnesení č. 10/VI: 
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.D., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení přípojky splaškové kanalizace a 
vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1754/9 a p. č. 1747/8  v k. ú. Roţnov 
pod Radhoštěm, ul. Karlova), 
2) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Ţiţkov, 
IČ: 04084063 (uloţení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1438/18, p. č. 
1438/11 a p. č. 1438/22 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Pletařská), 
3) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
(uloţení přípojky NN do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Roţnov 
  pod Radhoštěm, ul. Kramolišov), 
4) pan P.Ţ. a paní I.Ţ., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení přípojky splaškové 
kanalizace do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. 
Kramolišov), 
5) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Ţiţkov, 
IČ: 04084063 (uloţení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 
1012/20  v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská) 
 6) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 
24729035 (uloţení přípojky NN do městských pozemků p. č. 782/3 a p. č. 782/20 a 
   umístění přípojkové skříně na pozemku p. č. 782/3 v k. ú. Roţnov pod  Radhoštěm, 
ul. Videčská), 
7) pan P.H., 363 01 Ostrov (uloţení plynovodu do městských pozemků p. č. 6202, p. č. 
3565/4, p.č. 74/3 a p. č. 3691/10 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Nádraţní), 
8) pan P.H., 363 01 Ostrov (uloţení plynovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace 
do městských pozemků p. č. 3565/3 a p. č. 6202 a umístění zařízení HUP na pozemku 
p. č. 6202 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Nádraţní), 
9) pan J.H., 7561 Roţnov pod Radhoštěm (uloţení vodovodní přípojky do městského 
pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm, ul. Polanského), 
10) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
Ţiţkov, IČ: 04084063 (přeloţení podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě do městských pozemků p. č.   375/1, p. č. 379 a p. č. 1142/5 v k. 
ú.Tylovice, ul. Horní Dráhy), 
11) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 
42196451 (uloţení přeloţky vodovodu do městského pozemku p. č. 3643/1 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky), 
12) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 
42196451 (uloţení plynovodního řadu do městského pozemku p. č. 3643/1 v k. ú. 
Roţnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky), dle důvodové zprávy a jejích příloh a 
ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 aţ 12 
podepsat. 
 
 Hlasování o usnesení č. 10/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

7.3.   Projednání  a schválení smluv o zřízení sluţebnosti inţenýrských sítí  na a 
v městských pozemcích v k. ú. Roţnov p. R.,  k.ú. Tylovice a k.ú. 
Háţovice. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ukládá stavebníkům, kteří 

provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo stavět na 

cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
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zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby poţádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného 

věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí tito stavebníci: 

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 3564/20 v délce 32 m v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5608-17/2014  (ulice Nádraţní), 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení VN v pozemcích p.č. 1002/22 v délce 2,52 m, p.č. 1002/36 
v délce 0,6m a p.č. 1002/65 v délce 9,34m vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5768-25/2015 (ulice 1. máje), 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení  VN v pozemku p.č. 906/4 v délce 0,88 m v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5680-196/2014 (Bučiska), 
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemní kabelové přípojky NN v  pozemku p.č. 1195/3 v délce 9,4 m v k.ú. Tylovice v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 977-410/2014 (ulice Dolní Dráhy), 
5. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uloţení NTL 
plynovodu v pozemcích p.č. 2199/1 v délce 6,8m, p.č. 2203 v délce 6,7m, p.č. 2204/1 v délce 42,5m a 
p.č. 2204/7  v délce 22,9m  rozsahu geometrického plánu č. 5782-130/2015 vše v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm (ulice Letenská a ulice Zahradní)  
B) smlouvy o zřízení úplatných sluţebností inţenýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města 
Roţnova pod Radhoštěm s: 
1. Panem Z.Š., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě 
pro uloţení STL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 355 v  délce 3m v k.ú. Háţovice  v rozsahu 
geometrického plánu č. 294-7142/2013 (Háţovice)  
2. Panem A.R., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě 
pro uloţení NTL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 2257/2 v  délce 2,5m v k.ú. Roţnov pod 
Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5790-7212/2015 (Na Pařeničkách) 
3. 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 Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným 
ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 300 v pozemku p.č. 3601/10 v délce 21,91m 
v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5684-91/2014  (ulice Meziříčská), 
4. 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 Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným 
ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 80 v pozemcích p.č. 987/4 v délce 0,79 m, 
p.č. 1459/1 v délce 47,11m, p.č. 3730/5 v délce 4,07m a ochranného pásma vodovodu v pozemku p.č. 
3730/2 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5686-93/2014 (ulice 
Meziříčská), 
5. 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 Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným 
ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 200 v pozemcích p.č. 1451/12 v délce 4,56 m 
a  p.č. 3728/21 v délce 5,41m vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 5687-94/2014 (ulice Nábřeţí Dukelských hrdinů), 
6. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem a P.J., Bratislava, V.S., Roţnov pod 
Radhoštěm, A.Š., Zubří  jako oprávněnými ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení podzemní 
přípojky kanalizačního potrubí v pozemcích p.č. 975/1 v délce 16,24 m a p.č. 975/29 v délce 14,83 m 
vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5676-89/2014 (ulice 
Chodská) 
7. Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského kraje, IČ 62182137 příspěvkovou organizací 
a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ : 70891320 jako oprávněným z věcného břemene 
pro uloţení plynovodní přípojky v pozemku p.č. 1438/18 v délce 2,2m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 
dle geometrického plánu č. 5824-7553b/2015 a vodovodní přípojky v pozemku p.č. 1446/3 v délce 
14,8m a ochranného pásma v pozemku p.č. 1438/18 oba v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle 
geometrického plánu č. 5824-7553a/2015 (Nábřeţí Dukelských hrdinů a ulice Pletařská)   
 

Hlasování o usnesení č. 11/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje  
 A) smlouvy o zřízení úplatných sluţebností inţenýrských sítí na a v pozemcích ve 
vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze 
sluţebnosti inţenýrských sítí: 
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1) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 3564/20 v délce 32 m v k.ú.   
Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5608-17/2014  (ulice 
Nádraţní), 
 2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
uloţení zemního kabelového vedení VN v pozemcích p.č. 1002/22 v délce 2,52 m, p.č. 
1002/36 v délce 0,6m a p.č. 1002/65 v délce 9,34m vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 5768-25/2015 (ulice 1. máje), 
 3) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
 uloţení zemního kabelového vedení  VN v pozemku p.č. 906/4 v délce 0,88 m v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu  č. 5680-196/2014 
(Bučiska), 
4) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
 uloţení zemní kabelové přípojky NN v  pozemku p.č. 1195/3 v délce 9,4m v k.ú. 
Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 977-410/2014 (ulice Dolní Dráhy), 
5) RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uloţení NTL 
plynovodu v pozemcích p.č. 2199/1 v délce 6,8m, p.č. 2203 v délce 6,7m, p.č. 2204/1 v 
délce 42,5m a p.č. 2204/7  v délce 22,9m  rozsahu geometrického plánu č. 5782-
130/2015 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm (ulice Letenská a ulice Zahradní) 
 B) smlouvy o zřízení úplatných sluţebností inţenýrských sítí na a v pozemcích ve 
vlastnictví města Roţnova pod Radhoštěm s: 
 1) panem Z.Š., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě pro uloţení STL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 355 v délce 3m v 
k.ú. Háţovice  v rozsahu geometrického plánu č. 294-7142/2013 (Háţovice) 
2) panem A.R., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze sluţebnosti 
inţenýrské sítě pro uloţení NTL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 2257/2 v  délce 
2,5m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5790-7212/2015 
(Na Pařeničkách) 
 3) 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 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 
47674652 jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 
300 v pozemku p.č. 3601/10 v délce 21,91m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle 
geometrického plánu č. 5684-91/2014  (ulice Meziříčská), 
4) 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 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 
47674652 jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 
80 v pozemcích p.č. 987/4 v délce 0,79 m, p.č. 1459/1 v délce 47,11m, p.č. 3730/5 v 
délce 4,07m a ochranného pásma vodovodu v pozemku p.č. 3730/2 vše v k.ú. Roţnov 
pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5686-93/2014 (ulice Meziříčská), 
5) 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 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 
47674652 jako oprávněným ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro uloţení vodovodu DN 
200 v pozemcích p.č. 1451/12 v délce 4,56 m a  p.č. 3728/21 v délce 5,41m vše v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5687-94/2014 (ulice 
Nábřeţí Dukelských hrdinů), 
6) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem a P.J., Bratislava, V.S., Roţnov 
pod Radhoštěm, A.Š., Zubří  jako oprávněnými ze sluţebnosti inţenýrské sítě pro 
uloţení podzemní přípojky kanalizačního potrubí v pozemcích p.č. 975/1 v délce 16,24 
m a p.č. 975/29 v délce 14,83 m vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5676-89/2014 (ulice Chodská) 
7) Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského kraje, IČ 62182137 příspěvkovou 
organizací a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ : 70891320 jako 
oprávněným z věcného břemene pro uloţení plynovodní přípojky v pozemku p.č. 
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1438/18 v délce 2,2m v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5824-
7553b/2015 a vodovodní přípojky v pozemku p.č. 1446/3 v délce 14,8m a ochranného 
pásma v pozemku p.č. 1438/18 oba v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm dle geometrického 
plánu č. 5824-7553a/2015 (Nábřeţí Dukelských hrdinů a ulice Pletařská) dle důvodové 
zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v 
přílohách č. 1 aţ 12 podepsat. 
 
 
 Hlasování o usnesení č. 11/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 

7.4.   Projednání  a schválení smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě na 
pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 
2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, 
p.č. 2277/34 a p.č.2277/35 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm ve prospěch 
Města Roţnov pod Radhoštěm. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
V zájmu města Roţnova pod Radhoštěm je podpora výstavby rodinných a bytových domů na územní 

města Roţnova pod Radhoštěm, a proto v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení schválenou 

Zastupitelstvem města Roţnova 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. Roţnov pod Radhoštěm, paní D.M., Roţnov pod Radhoštěm, 

panem K.Š.,Roţnov pod Radhoštěm, paní G.Š., Roţnov pod Radhoštěm, panem P.P., Roţnov pod 

Radhoštěm, a paní H.H., 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 278,7 m a 

dešťovou kanalizaci o celkové délce 278,7 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 

a p.č.2277/35 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 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 projednán 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.  Přílohou  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. 
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Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města Roţnov pod Radhoštěm ke schválení usnesení, 
jak je uvedeno v návrhu. 
 

Hlasování o usnesení č. 12/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení  bezúplatné sluţebnosti inţenýrské 
sítě č. 174/2015/OSM ve prospěch Města Roţnov pod Radhoštěm jako oprávněného ze 
sluţebnosti inţenýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 278,7m a 
dešťovou kanalizaci o celkové délce 278,7 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 a p.č. 2277/35 vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm s 
povinnými ze sluţebnosti inţenýrské sítě: 
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 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 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění 
uvedeném v příloze č. 4 podepsat. 
 

 

Hlasování o usnesení č. 12/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 

7.5.   Projednání   moţnosti vkladu vodohospodářského majetku města Roţnov 
pod Radhoštěm do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s.. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Město Roţnov pod Radhoštěm je vlastníkem cca 37,5 km kanalizační sítě a cca 5 km vodovodní sítě. 
Vodovodní síť na území města Roţnov pod Radhoštěm je převáţně vlastněna společností Vodovody 
a kanalizace Vsetín a.s. (dále jen „VaK Vsetín“). Město Roţnov pod Radhoštěm uskutečnilo v roce 
2011 vklad vodovodních řadů do společnosti VaK Vsetín. V rámci tohoto vkladu byly na společnost 
VaK Vsetín převedeny veškeré vodovody na území města Roţnov pod Radhoštěm s výjimkou 
vodovodů, vázaných dotačními tituly. V průběhu následujících let 2012 aţ 2014 Město Roţnov pod 
Radhoštěm v rámci výkupů od soukromých investorů v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města 
Roţnov pod Radhoštěm“, konkrétně s přílohou č. 2 „Pravidly výkupu staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury“ nabylo vodovodní řady uvedené v příloze č. 1 tohoto podání. Provozování 
těchto vodovodů je řešeno provozní smlouvou uzavřenou mezi Městem Roţnov pod Radhoštěm a 
společností VaK Vsetín. Vodovodní řady určené k převodu na společnost VaK Vsetín jsou uvedeny 
v příloze č. 1 tohoto podání.   
Vloţením vykoupené vodovodní sítě do společnosti VaK Vsetín bude Město Roţnov pod Radhoštěm 
pokračovat v převodu, který byl zahájen v roce 2011 a umoţňuje společnosti VaK Vsetín provozovat 
vodovodní řady na území města v jednotném systému vlastnictví. Město by nadále vlastnilo pouze 
vodovodní řady, které jsou vázány dotačními tituly, a dále by vykupovalo vodovodní řady v souladu 
s koncepcí rozvoje bydlení na území města.   
Kanalizační sít na území města je tvořena kanalizačními stokami ve vlastnictví Města Roţnov pod 
Radhoštěm a dále kanalizačními stokami vlastněnými Sdruţením obcí Mikroregionu Vsetínsko. 
V majetku Města Roţnov pod Radhoštěm je v současné době cca 37,5 km kanalizačních stok v tomto 
sloţení: 
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Kanalizační stoky dle dimenze Km Kanalizační stoky dle materiálu Km 

do DN 300mm   
  

18,724 
  

Kameninové 
  

1,605 

od DN 301 mm do 500mm 
  

8,434 
  

Betonové 25,866 

od DN 501 mm do 800mm 
  

  
  

8,463 
  

Plastové 
  

8,901 

větší neţ 800 mm 
  

 1,875 
  

Jiné 
  

1,124 

  

Průměrné stáří kanalizační sítě je 32  let a dle provozní evidence k datu 31.12.2014 bylo na území 
města evidováno 1 222 kanalizačních přípojek.  Aby nedocházelo ke zhoršení stavu kanalizační sítě, 
měla by být prováděna rekonstrukce u 5% délky kanalizace ročně, coţ představuje cca 1,9 km.  
V období let 2011 – 2015 byly realizovány tyto investiční akce související s vloţením finančních 
prostředků do kanalizačního systému města:  

Investice Města Roţnov pod Radhoštěm v rámci kanalizační sítě na území města   

realizované v letech 2011 - 2015  

Rok realizace Cena realizace Místo realizace 

2011 1 700 592 Kč Oprava kanalizace na ul B. Němcové a ul. Videčská 

  171 137 Kč drobné opravy - kanalizací 

2012 1 556 400 Kč Oprava kanalizace na ul. Julia Fučíka 

  97 000 Kč drobné opravy kanalizací 

2013 885 105 Kč Oprava kanalizace na ulic Julia Fučíka a ulici Čechova 

  1 942 857 Kč Rekonstrukce kanalizace ul. Letenská - Beskydská 

  148 362 Kč Vybudování nové kanalizace na ulici Javornická v délce 37,8m 

  97 134 Kč drobné opravy kanalizací 

2014 1 118 310 Kč Oprava kanalizace na ulici Meziříčská 

2015 1 000 000 Kč Plánovaná oprava kanalizace na ulici Letenská 
 

 

Vlastník vodovodů a kanalizací je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se zákon provádí 
povinen zpracovat a dodrţovat „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Tento plán byl 
v souladu s výše uvedeným zákonem vypracován odborem správy majetku ve spolupráci se 
společností VaK Vsetín a schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2008. Platnost „Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací města Roţnov pod Radhoštěm“ je do 31.12.2018.  
V souladu s tímto plánem Město Roţnov pod Radhoštěm má na rekonstrukce vodohospodářského 
majetku – kanalizací -  uvolňovat v letech 2011 – 2018 3,5 mil. Kč/rok.    
Finanční moţnosti města v současné době neumoţňují investovat do obnovy vodohospodářského 
majetku výše uvedené finanční prostředky. Vzhledem k tomu, ţe města u svého majetku neprovádějí 
odpisy, nejsou vytvářeny zdroje na financování oprav a rekonstrukcí.   
Rozsah majetku, který je uveden v příloze č.1 a příloze č.2 je aktuálně vlastněný vodohospodářský 
majetek města Roţnov pod Radhoštěm ke dni schvalování tohoto podání mimo vodovody vázané 
dotačními tituly, které nemohou být dotčeny převodem. Společnost VaK Vsetín v rámci svých 
ekonomických moţností stanoví harmonogram převodu pro jednotlivé obce. Současný předpoklad 
vkladů vzhledem k zájmu obcí v regionu bude mít horizont 5 let. Jednotlivé konkrétní převody budou 
probíhat systémem schváleného harmonogramu pro vklady do majetku společnosti VaK Vsetín. Tento 
harmonogram bude stanoven představenstvem společnosti VaK Vsetín. Následně bude v příslušném 
roce zaslán obci oficiální dopis, s výzvou k uskutečnění vkladu za konkrétní moţný počet akcií a 
zastupitelstvo města bude schvalovat vklad majetku za nabízený objem akcií.        
Město Roţnov pod Radhoštěm v současné době vlastní 93 751 ks akcii, coţ představuje vlastnický 
podíl ve společnosti 10,59%.  Vkladem vodohospodářského majetku bude vlastnický podíl ve 
společnosti VaK Vsetín  navýšen. 
Předloţené usnesení potvrzuje zájem města Roţnov pod Radhoštěm vloţit svůj vodohospodářský 
majetek do společnosti VaK Vsetín za účelem zařazení města Roţnov pod Radhoštěm do 
harmonogramu vkladu do akciové společnosti. 
     

 Hlasování o usnesení č. 13/VI: 
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Zastupitelstvo města projednalo moţnost vkladu vodovodních řadů a kanalizačních 
stok ve vlastnictví města Roţnov pod Radhoštěm do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 
47674652. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem vloţit vodovodní řady a 
kanalizační stoky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s. dle důvodové zprávy a ukládá Radě města Roţnov pod Radhoštěm a Městskému 
úřadu Roţnov pod Radhoštěm zabezpečit úkony směřující k realizaci tohoto záměru. 
 
Hlasování o usnesení č. 13/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 

 

7.6.   Revokace usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014 a projednání a schválení 
dohody o vypořádání finanční náhrady podle § 59 a zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Zastupitelstvo města Roţnov pod Radhoštěm na svém zasedání dne 30.9.2014 rozhodlo svým 

usnesením č. 17 o zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch města Roţnov pod 

Radhoštěm pro umístění dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v pozemcích p.č.  732/2, p.č. 

732/3 a p.č. 734/3, vše v k.ú. Tylovice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 970-59/2014 a schválilo 

smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě s panem L.K., paní M.K, a panem T.K. s panem J.K. a 

paní L.K., všichni bytem Roţnov pod Radhoštěm, v rozsahu návrhu smlouvy zpracované Městským 

úřadem Roţnov pod Radhoštěm a uloţilo starostce města tuto smlouvu podepsat. 

Schválená smlouva o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě měla být současně podkladem pro vyplacení 

finanční náhrady dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění účinném od 1.1.2014.  

Ustanovení § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách bylo do tohoto zákona 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 uţívání.“  
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 uţívání 
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 splaškové a dešťové kanalizace vybudované v pozemcích ve 
vlastnictví pana L.K., paní M.K, a pana T.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.  
Město bylo připraveno tuto finanční náhradu vyplatit oprávněným na základě smlouvy o zřízení 
sluţebnosti schválené usnesením zastupitelstva č. 17 dne 30.9.2014. Předností zvoleného postupu 
byla skutečnost, ţe na základě smlouvy o zřízení sluţebnosti bude informace, ţe v pozemcích ve 
vlastnictví oprávněných je uloţena kanalizace ve vlastnictví města, zapsána do veřejně přístupného 
katastru nemovitostí. 
Oprávnění však sjednání smlouvy o zřízení sluţebnosti odmítli a smlouvu neuzavřeli, viz dopis města 
ze dne 30.10.2014, zn. MěÚ-RpR/36009/2014/OSM/VoS (příloha č. 2) a odpověď pana L.K. ze dne 
5.11.2014 (příloha č. 3). Na vyplacení finanční náhrady dle § 59a zákona o vodách i nadále trvají.   
Sjednání smlouvy o zřízení sluţebnosti není po právní stránce nutnou podmínkou pro vyplacení 
finanční náhrady dle § 59a zákona o vodách.  
K povinnosti vlastníka pozemku strpět na svém pozemku vodní dílo a jeho uţívání dochází jiţ přímo 
ze zákona, tedy i bez sjednané smlouvy o zřízení sluţebnosti. Jedná se o tzv. veřejnoprávní omezení, 
za které můţe vlastník pozemku s účinností od 1.1.2014 poţadovat dle § 59a zákona o vodách 
finanční náhradu.   
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Poţádali-li si oprávnění písemnou ţádostí ze dne 30.9.2014, č.j. 36009/2014 (příloha č. 1) o finanční 
vypořádání s odkazem na § 59a zákona o vodách, je město, jako vlastník předmětné kanalizace, 
povinno ţádosti vyhovět a finanční náhradu vyplatit, a to i tehdy, odmítli-li oprávnění uzavřít smlouvu o 
zřízení sluţebnosti.  
Proto byla s panem L.K. vedena ze strany města v této záleţitosti nová jednání. Výsledkem těchto 
jednání je text předkládané dohody o vypořádání č. 159/2015/OSM, na základě které bude 
oprávněným vyplacena částka 48.576,- Kč jako jednorázová náhrada za strpění splaškové a dešťové 
kanalizace v pozemcích oprávněných dle § 59a zákona o vodách.  
Výše jednorázové náhrady byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 30-3452/15 ze dne 
27.4.2015  pana Václava Adamce,  znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí.  
 
Rozdíl výše finanční náhrady uvedené v Dohodě (48.576,-Kč) ve srovnání s výší uvedenou ve 
znaleckém posudku (48.752,-Kč) je dán poměrným sníţením částky 48.752,- Kč ve prospěch 
spolumajitelů pozemku p.č. 732/2, o rozloze 8 m

2
 v k.ú. Tylovice, pana J.K, a paní L.K.  

Ţádost pana L.K. ze dne 30.9.2015 i text dohody o vypořádání č. 159/2015/OSM, na základě které 
dojde k vyplacení finanční náhrady za strpění a uţívání dešťové a splaškové kanalizace v pozemcích 
oprávněných, byla projednána na jednání Rady města Roţnov pod Radhoštěm dne 22.5.2015. Na 
základě tohoto projednání Rada města Roţnov pod Radhoštěm svým usnesením č. 176/14 
doporučuje zastupitelstvu revokovat jeho usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014 a za účelem vyplacení 
finanční náhrady dle § 59a zákona o vodách schválit předkládanou dohodu o vypořádání č. 
159/2015/OSM.   
Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby zastupitelstvo města zrušilo (revokovalo) své usnesení č. 
17 ze dne 30.9.2014 a schválilo Dohodu o vypořádání č.159/2015/OSM ve znění uvedeném v příloze 
č. 4.  
 

 

Diskuse: 
RNDr. Mikušek  - jde o staré kanalizační řady, které kdysi vlastnil školní statek. Je potřeba 
zjistit, kdo je na kanalizaci připojen. Splašková kanalizace končí v areálu firmy EPI, dešťová 
na protějším pozemku. Nejde zde jen o přípojku. Pokud má platit věcné břemeno, nechť za 
něj platí ti, kteří jsou na kanalizaci připojeni. 
Mgr. Janíková - cituje znění upraveného zákona o vodách, který  platí od 1.1.2015 - pokud 
je vlastník pozemku povinen strpět vodní dílo vybudované před datem 1.1.2012 na svém 
pozemku má právo poţádat o finanční náhradu. Jde o veřejnoprávní omezení, vlastníkem 
vodního díla je v tomto případě město. 
p. Koryčanský - táţe se, kolik takovýchto vodního děl máme ve městě? Kdyţ budou další 
ţadatelé, máme na to alokovány finanční prostředky? 
Mgr. Kosová - jednáme dle zákona, cena je určena na základě znaleckého posudku. 
Ing. Holiš - byli jsme k úhradě vyzváni majiteli 2x, pokud bychom to neakceptovali, hrozila by 
nám soudní jednání. 
pan L.K. - informuje o minulých jednáních, kdy navrhoval městu  bezúplatné zřízení věcného 
břemene výměnou za pozemek. Město s jeho návrhem nesouhlasilo. RNDr. Mikušek mu 
sdělil, ţe město bude postupovat dle novelizovaného zákona. Mohlo to být vyřízeno uţ dříve. 
RNDr. Mikušek - zpochybňuje tvrzení pana L.K., ţe vykládal něco o novelizaci zákona. 
Upřesňuje historii  jednání s panem L.K.  
Ing. Kubiš - město kanalizační přípojku převzalo, nyní musíme vlastníkovi pozemku uhradit 
částku dle znaleckého posudku. 
Mgr. Kopecký - oznamuje, ţe se zdrţí hlasování z osobních důvodů. 
Ing. Holiš - záleţitost má svou historii s panem L.K.  jiţ proběhlo několik jednání, byly 
vzneseny poţadavky, aby zpoplatnění věcného břemene bylo podmíněno zrušením věcného 
břemene na pozemek, který slouţí jako průchod. Panu L.K. jsme z hlediska vodního zákona 
povinni vyplatit zálohu.  
RNDr. Mikušek - to vše je v pořádku, ale tato síť nemá charakter vodovodního řádu, nýbrţ 
charakter přípojky, kterou někdo uţívá a je zapotřebí zjistit kdo! 
Ing. Kučera Jaroslav - dodává, ţe revokujeme usnesení vztahující se na manţele 
Kohoutovy, ale to se také vztahuje k manţelům K. v části B se o těchto nehovoří. 
Mgr. Kosová -  smlouva s manţely K. bude následovat. 
p. Koryčanský - táţe se zda nenastane precedens,  kdyţ kanalizace vede přes jiné 
pozemky? Nebudou  totéţ po nás chtít i ostatní  majitelé pozemků, kteří mají podobný 
problém? 
Ing. Kubiš - nikdo další o vyrovnání prozatím nepoţádal. 
Mgr. Kosová - jde o naši povinnost ze zákona. 
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p. Koryčanský - toto by se mělo rovnoprávně řešit se všemi takto dotčenými vlastníky. 
Zvláště proto, ţe jde o náhrady ze zákona. Dále upozorňuje na chodník u Loany, kde bude 
pozemek na prodej a přes pozemek vede městský chodník.  Obává se, ţe aţ tento pozemek 
někdo koupí, budeme opět platit. Jde mu jen o standardní postup, o vyrovnání takto mohou 
ţádat i další zájemci. 
Mgr. Kosová - daný pozemek město vykupuje, pokud o vyrovnání zaţádá někdo další, 
musíme mu vyhovět. 
Bc. Blinková - navrhuje ukončit diskusi. 
 
 

Hlasování o návrhu Bc. Blinkové -  ukončit diskusi: 
   

Hlasování o návrhu Bc. Blinkové  

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

       
      Návrh  přijat. 
 

 
 

Hlasování o usnesení č. 14/VI: 
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014, kterým schválilo 
zřízení úplatné sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch města Roţnov pod 
Radhoštěm pro umístění dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v  pozemcích p.č.  
732/2, p.č. 732/3 a p.č. 734/3, vše v k.ú. Tylovice, v  rozsahu dle geometrického plánu č. 
970-59/2014 a smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě s panem L.K., paní M.K, a 
panem T.K., s panem J.K, a paní L.K. všichni bytem Roţnov pod Radhoštěm, v 
rozsahu návrhu smlouvy zpracované Městským úřadem Roţnov pod Radhoštěm, a 
kterým uloţilo starostce města tuto smlouvu podepsat. 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o vypořádání č. 159/2015/OSM s panem L.K., 
paní M.K. a panem T.K. všichni bytem Hrnčířská 1981, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, 
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu o 
vypořádání ve znění uvedeném v příloze č. 4 podepsat. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 14/VI: 

Pro:           13                    Proti:                    0 Zdrţel se:            5 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení přijato. 
 
 

7.7.   Projednání a schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji části 
pozemku  p.č. 1747/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Dne 17.2.2015 poţádala společnost ČEZ Distribuce o prodej části městského pozemku p.č. 1747/2 
v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm s odůvodněním:  
V současné době jsou odběratelé elektrické energie bydlící v ulici Karlova a částečně v ulicích Lipová, 
Horní Kouty a Radhošťská napojeni z trafostanice umístěné na pozemku p.č. st. 4301 ve vlastnictví 
společnosti Camping Roţnov. S touto společností měla společnost ČEZ Distribuce uzavřenou nájemní 
smlouvu na vyuţívání části kapacity trafostanice. V loňském roce došlo ke změně vlastnické struktury 
společnosti Camping Roţnov, se kterou společnost ČEZ jednala o moţnosti společného uţívání 
trafostanice, k dohodě však nedošlo.  
Společnost ČEZ Distribuce chce předejít případným problémům a plnit závazky vůči svým 
zákazníkům, a chce vybudovat novou trafostanici pro danou lokalitu. Jednalo by se o betonový skelet 
o velikosti 3x3 metry. Skelet trafostanice by byl osazen bez pouţití betonových základů, pouze na 
zhutněném podloţí. Společnost ČEZ Distribuce navrhuje uzavřít s městem Roţnov pod Radhoštěm 
„Smlouvu o smlouvě budoucí kupní“ na odkoupení části dotčeného pozemku. Přesná výměra bude 
vyměřena oddělovacím geometrickým plánem vyhotoveným na náklady ţadatele po dokončení stavby 
trafostanice a cena dotčeného pozemku bude stanovena na základě vyhotoveného znaleckého 
posudku na náklady ţadatele. 
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Ţádost projednala koordinační skupina městského úřadu a prodej dotčené části městského pozemku 
doporučuje. 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 5.5.2015 usnesením č. 154/13 záměr na převod výše 
uvedené části městského pozemku. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 12.5. – 
28.5.2015 nebyly vzneseny ţádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedené části 
městského pozemku dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jak je uvedeno v návrhu usnesení a 
důvodové zprávě.   
 
 

Diskuse: 
p. Koryčanský   - nedávno jsme projednávali smlouvu s Campingem, nyní máme na stole 
smlouvu, kterou jsme mohli očekávat. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 15/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 1747/2 v k.ú. 
Roţnov pod Radhoštěm o výměře do 16 m2 za cenu, která bude stanovena znaleckým 
posudkem, a tomu odpovídající smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 
24729035, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Zastupitelstvo ukládá starostovi 
města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat. 
 

Hlasování o usnesení č. 15/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

7.8.   Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji části pozemku 
p.č. 3702/1 o výměře 244 m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Manţelé L. , bytem Praha, poţádali dne 13.8.2014 o odkoupení části městského pozemku p.č. 3702/1 
nově označeného geometrickým plánem č. 5746-250/2014 jako p.č. 3702/6 o výměře 244 m

2
, lokalita 

Dolní Paseky, k.ú. Roţnov p.R.. Jedná se o část pozemku sousedícího s pozemky v jejich vlastnictví. 
Ţádost projednala koordinační skupina pracovníků městského úřadu, která k prodeji části městského 
pozemku ve prospěch ţadatele neměla připomínek. 
Na náklady ţadatele vypracoval znalecký posudek Ing. Zdeněk Dlabaja, znalec pro základní obor 
ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, který stanovil trţní cenu oceňovaného 
pozemku ve výši 480 Kč/m

2
.  

 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 5.5.2015 usnesením č. 155/13 záměr na převod výše 
uvedené části městského pozemku a navrhla cenu za prodej pozemku ve výši 500 Kč/m

2
, kterou 

následně manţelé L. odsouhlasili. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 12.5. – 
28.5.2015 nebyly vzneseny ţádné připomínky či podněty k převodu.   
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedené části 
městského pozemku, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 
 

Diskuse: 
Bc. Blinková -  táţe se, zda nebudou dotčeny sousední pozemky? 
Ing. Kubiš - nebudou 

 
 
 

Hlasování o usnesení č. 16/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 3702/1 oddělené a nově 
označené geometrickým plánem č. 5746-250/2014 jako pozemek p.č. 3702/6 o výměře 
244 m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 122.000,- Kč, a tomu 
odpovídající kupní smlouvu č. 201/2015/OSM s panem manţely R.L. a T.L. oba bytem 
10800 Praha 10, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi 
města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 3 podepsat. 
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Hlasování o usnesení č. 16/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

7.9.   Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 
st. 4900 o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 4868 o výměře 19 m2, vše v 
k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, společnosti PBT Roţnov p.R., s.r.o. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Společnost PBT Roţnov p. R., s.r.o. poţádala o prodej městského pozemku p.č. st. 4900 a části 
městského pozemku p.č. 4868. Na pozemku p.č. st. 4900 a části pozemku p.č. 4868 chce společnost 
PBT upravit stávající bezbariérový vstup do polyfunkčního domu „Bečva“. Cena ve výši 34.500,- Kč za 
prodej pozemků byla stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem Václavem 
Adamcem na náklady ţadatele. Přesná výměra prodávané části pozemku p.č. 4868/2 byla stanovena 
odměřovacím geometrickým plánem č. 5863-82/2015 vyhotoveným Ladislavem Vránou, IČ: 73047538 
na náklady ţadatele, jeţ bude přílohou a nedílnou součástí kupní smlouvy. Ţádost projednala 
koordinační skupina městského úřadu a prodej výše uvedených městských pozemků doporučuje. 
Na dotčeném městském pozemku p.č. st. 4900, v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, stojí stavba č.p. 
2331- technické vybavení, zapsaná na LV 7919 pro obec a katastrální území Roţnov pod 
Radhoštěm ve vlastnictví podílových spoluvlastníků: 
1.  PBT Roţnov p.R., s.r.o., IČ: 479 72 769, Lesní 2331, 75661 Roţnov pod Radhoštěm 
2.  PBT Works s.r.o., IČ: 25827987, Lesní 2331, 75661 Roţnov pod Radhoštěm 
3.  Pan: L.P., 756 61 Roţnov pod Radhoštěm 
Dále jen „spoluvlastníci budovy“. 
Spoluvlastníkům budovy náleţí k tomuto pozemku p.č. st. 4900, k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, 
v souladu s § 3056 občanského zákoníku, zákonné předkupní právo. Z důvodu existence tohoto 
zákonného předkupního práva vzniká městu okamţikem uzavření kupní smlouvy se společností PBT 
Roţnov p.R., s.r.o. povinnost nabídnout pozemek p.č. st. 4900, k.ú. Roţnov pod Radhoštěm ke koupi 
nejprve všem spoluvlastníkům budovy společně (viz § 2143 ve spojení s § 2141 občanského 
zákoníku). 
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí výlučně ve prospěch společnosti PBT 
Roţnov p.R., s.r.o. tak bude podán aţ poté, co se ostatní spoluvlastníci budovy vyjádří k nabídce 
předkupního práva, která jim bude po uzavření smlouvy se společností PBT Roţnov p.R., s.r.o. ze 
strany města učiněna.  
Dle předběţných ústních vyjádření zástupců společnosti PBT Works s.r.o. a pana L. P., nemají tito 
ostatní spoluvlastníci budovy o vyuţití svého předkupního práva zájem. (Tato skutečnost však bude 
potvrzena aţ okamţikem jejich písemného vyjádření se k nabídce předkupního práva učiněné 
městem.) 
Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 5.5.2015 usnesením č. 156/13 záměr na převod výše 
uvedených nemovitých věcí. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 12.5. – 28.5.2015 
nebyly vzneseny ţádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá Zastupitelstvu města Roţnova pod Radhoštěm k projednání převod 

výše uvedených nemovitých věcí a schválení kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. st. 4900 o výměře 

8 m
2 

a části pozemku p.č. 4868 o výměře 19 m
2
, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, společnosti PBT 

Roţnov p.R., s.r.o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   

 

Hlasování o usnesení č. 17/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. st. 4900 o výměře 8 m2 a prodej 
části pozemku p.č. 4868 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 5863-
82/2015 jako pozemek p.č. 4868/2 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 34.500,- Kč, a tomu odpovídající kupní 
smlouvu č. 205/2015/OSM/KUX se společností PBT Roţnov p.R., s.r.o., se sídlem Lesní 
2331, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, IČ 47972769, dle důvodové zprávy a jejích  
příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v 
příloze č. 3 podepsat. 
 

Hlasování o usnesení č. 17/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
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7.10.   Projednání a schválení prodeje a kupních smluv o prodeji pozemků p.č. 
st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 
2014, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, které se nacházejí pod garáţemi 
na ulici Julia Fučíka, vlastníkům těchto garáţí. 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
Vlastníci garáţí na ulici Julia Fučíka postavených na pozemcích p.č. st. 2009 - p.č. st. 2014 poţádali 
o odkoupení dotčených pozemků. Na uvedených pozemcích se nacházejí stavby garáţí ve 
vlastnictví ţadatelů. Garáţe byly vybudovány na základě Povolení k uţívání vydaného Odborem 
výstavby Městského národního výboru v Roţnově pod Radhoštěm v roce 1974.  
Znalecký posudek na náklady vlastníků garáţí vypracovala Ing. Jana Mikušová, znalec pro základní 
obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, která stanovila trţní cenu dotčeného pozemku 
ve výši 755,80 Kč/m

2
. 

Rada města vyhlásila na svém zasedání  dne 5.5.2015 usnesením č. 157/13 záměr na převod výše 
uvedených městských pozemků. V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech 12.5. – 
28.5.2015 nebyly vzneseny ţádné připomínky či podněty k převodu. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedených 
městských pozemků, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
Tabulka vlastníků garáţí a cen: 

 
 
 
 

p.č.  m2 Vlastník garáţe Bydliště m2 Kč/m2 cena zaokrouhleno 

st. 
2009 22 paní I.H. R.p.R. 22 755,80 16 627,60 16 627,00 

st. 
2010 22 paní A.P.  R.p.R. 22 755,80 16 627,60 16 627,00 

st. 
2011 22 pan J.S. R.p.R. 22 755,80 16 627,60 16 627,00 

st. 
2012 21 pan B.L. R.p.R. 21 755,80 15 871,80 15 870,00 

st. 
2013 20 pan J.Š. R.p.R. 20 755,80 15 116,00 15 116,00 

st. 
2014 21 Manţelé S. R.p.R. 21 755,80 15 871,80 15 870,00 

 
 
Hlasování o usnesení č. 18/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 
2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 755,80 Kč/m2 a tomu odpovídající 
kupní smlouvy s paní I.H., paní A.P., panem J.S., panem B.L., panem J.Š. a manţeli S. 
všichni bytem Roţnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
Zastupitelstvo ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 
2 aţ 7 podepsat.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 18/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
7.11.   Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 

1438/18 o výměře 81 m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm z vlastnictví města 
Roţnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje ve prospěch 
Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje 

Předkladatel: Ing. Kubiš, Mgr. Kosová 
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Zlínský kraj v rámci investiční akce stavby „Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje – 

výjezdová základna Roţnov pod Radhoštěm“ zasahuje i do městského pozemku p.č. 1438/18 v k.ú. 

Roţnov pod Radhoštěm. Na tomto pozemku je na základě smlouvy o právu provést stavbu 

č. 73/2014/OSM/INO z 29.5.2014 uzavřené mezi Městem Roţnov p.R. a Zlínským krajem realizována 

stavba odstavné parkovací plochy. 

Na jednání rady města 23.04.2014 obdrţel odbor správy majetku úkol, aby vytipoval pozemky ve 

vlastnictví Zlínského kraje vhodné ke směně za uvedený městský pozemek. 

Společně s bývalým vedením města (místostarostou RNDr. V. Mikuškem) se snaţili nalézt vhodný 

pozemek pro směnu, coţ se nepodařilo, jelikoţ Zlínský kraj vlastní v Roţnově p.R. pozemky které jsou 

buďto součástí silničního tělesa komunikace III.třídy, nebo jsou součástí větších celků zemědělské 

půdy nebo funkčně souvisí s areálem některé ze škol, jejichţ zřizovatelem je Zlínský kraj. 

Následně Zlínský kraj poţádal dne 3.6.2014 o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1438/18(podle 

projektové dokumentace) pod budoucím parkovištěm. 

V současné době je výše uvedená stavba před dokončením. Zlínský kraj nechal vyhotovit na část 

pozemku p.č. 1438/18, na němţ je vybudována odstavná parkovací plocha GP č. 5824-7553c/2015 

z 19.5.2015, dle kterého má tato část o výměře 81 m
2
 přidělené nové p.č. 1438/23.  

Záměr na bezúplatný převod byl městem Roţnov p.R. vyhlášen uţ v roce 2014 usnesením RM 

č. 1571/85 z 19.5.2014 a byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 26.5.2014-11.6.2014, ale obsahoval 

nedostatky. Z tohoto důvodu byl na jednání RM dne 5.6.2015 usnesením č. 204/15 vyhlášen záměr na 

bezúplatný převod jiţ nově odděleného pozemku p.č. 1438/23 pod parkovištěm. 

V době zveřejnění záměru na úřední desce ve dnech od 5.6.2015 do 22.6.2015 nebyly vzneseny 

ţádné připomínky či podněty k převodu. 

Ke dni vzniku vlastnického práva obdarovaného k převáděnému pozemku svěří obdarovaný tento 

pozemek k hospodaření příspěvkové organizaci,Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, 

se sídlem Peroutkovo nábřeţí 434, PSČ 760 01 Zlín – Příluky. 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání převod výše uvedeného 
městského pozemku, jak je uvedeno v návrhu usnesení a důvodové zprávě.   
 

Diskuse: 
Bc. Blinková -  táţe se, kdy bude budova záchranky otevřena? 
Ing. Holiš - slavnostní otevírání bude  8.7.2015 v 11:00 hod. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 1438/18 
oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 5824-7553c/2015 jako pozemek 
p.č. 1438/23 o výměře 81 m2 v k.ú. Roţnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající 
darovací smlouvu č. 188/2015/OSM se Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 
PSČ 761 90, IČO 70891320 a Zdravotnickou záchrannou sluţbou Zlínského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeţí 434, PSČ 760 01 Zlín - Příluky, 
IČO 62182137, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi 
města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat. 
 

Hlasování o usnesení č. 19/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

Následuje 10 minutová přestávka 
 
Bc. Zlatuše Lušovská - obchází v 17:53 hod. 
 
 

8.1.  Projednání a schválení dotace Hockey Clubu Roţnov pod Radhoštěm   
Předkladatel: Ing.Jan Kučera, Ing. Dušan Vráţel 
Město Roţnov pod Radhoštěm poskytlo na základě usnesení zastupitelstva města č. 17/II  
ze dne 16. 12. 2014 Hockey Clubu Roţnov pod Radhoštěm dotaci účelově určenou na nájem ledové 
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plochy zimního stadionu Roţnov pod Radhoštěm v majetku společnosti Komerční domy Roţnov s.r.o. 
ve výši 1.100.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na období od 1. 1. 2015 do 31.3.2015. 
 Hockey Club Roţnov pod Radhoštěm podal ţádost o opětovné uzavření smlouvy (viz příloha č. 2) na 
období od 1.9.2015 do 31.12.2015 a to ve výši dotace 1.470.000,- Kč.  
Vzhledem k tomu, ţe doposud není systémově vyřešen pronájem ledové plochy zimního stadionu, 
doporučujeme zastupitelstvu předmětnou dotaci schválit. 
Podrobnosti o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování je uvedeno ve smlouvě. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje  poskytnutí dotace v maximální výši 1.470 tis. Kč 
Hockey Clubu Roţnov pod Radhoštěm, zimní stadion - Bučiska, Roţnov pod 
Radhoštěm, IČO 48773026, účelově určenou na nájem ledové plochy zimního stadionu 
v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a smlouvu o poskytnutí dotace č. 204/2015/OSK 
s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá 
starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat. 
 

Hlasování o usnesení č. 20/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
9.1.   Projednání a schválení poţadavků na změnu č. 2 územního plánu Roţnov 

pod Radhoštěm, které budou projednány v rámci zprávy o uplatňování 
územního plánu 

Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Lenka Vojkůvková 
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. 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 %. 
Odbor výstavby a UP udělal průzkum u vlastníků velkých návrhových ploch, z kterého vyplynulo, ţe 
ţádný z oslovených vlastníků nechce návrhovou plochu zrušit.            
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 návrhových ploch pro 
bydlení by bylo v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona.     
 
 

U tohoto bodu se hlasuje o jednotlivých lokalitách:  
 
Lokalita č. 3 - Háţovice, firma Zerlina, paní K.H. 
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
Č. 3 Háţovice, firma Zerlina, paní K.H. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
Lokalita č. 5 - Horní Paseky, pan R.K. 
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
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Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 4  Horní Paseky, pan R.K. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 6 - Horní Paseky U Jánoštíka, paní G.B. 
 

Diskuse: 
MVDr. Malcová -  pokud v lokalitě plánují výstavbu dalších stánků, bylo by dobré, aby měly 
stejný charakter, kdyţ budou  umístěny na městském pozemku. 
Ing. Vojkůvková - neví nic o tom, ţe by zde mělo být postaveno větší mnoţství stánků. 
Mgr. Kosová - o této moţnosti jednali na zasedání komise výstavby. Plocha by mohla 
fungovat jako mikrocentrum  části Horních Pasek. 
Ing. Šulgan - táţe se, čí je ta plocha? Dále jaké odstavné místo uţívá restaurace U 
Jánoštíka? 
Ing. Vojkůvková - restaurace vyuţívá jako plochu na parkování daný pozemek, který je 
města. 
RNDr. Mikušek - táţe se, kam se stánek bude přemísťovat? 
Ing. Vojkůvková - jde pouze o posunutí kousek vedle, stánek je na kolečkách. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 6 - Horní Paseky U Jánoštíka, paní G.B.  
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 7 - Tylovice, manţelé S. 

 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 7 - Tylovice, manţelé S.  
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           3                    Proti:                    9 Zdrţel se:            6 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení nepřijato. 
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Lokalita č. 8 -  Háţovice, paní K.F. 

 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 8 - Háţovice, paní K.F.  
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
 
Lokalita č. 9 -  Pod Černou Horou, pan R.Š. 

 
Diskuse: 
Bc. Blinková -  proč odbor výstavby doporučuje část plochy prověřit projektantem?  
Ing. Vojkůvková - pan Š. obdrţel sankci, šlo o stavbu načerno. Nyní by se jednalo o úpravu 
plochy zastavěného území, která je v souladu s ÚP náhradou za jinou plochu. 
Mgr. Kopecký - stavební komise záleţitost projednávala a doporučení bylo jednomyslné. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 9 - Pod Černou Horou , pan R.Š. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
Lokalita č. 10 -  Uhliska, paní D.J. 

 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 10 - Uhliska , paní D.J. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
 
Lokalita č. 11 -  Horní Paseky, naproti Loaně, pan L.R. 
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Diskuse: 
Bc. Blinková -  dojde ke zvýšené výstavbě, kolik ploch pro stavební povolení v lokalitě 
bude? 
Ing. Vojkůvková - to je moţno podrobněji vysvětlit na odboru výstavby 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 11 - Horní Paseky, naproti Loaně, pan L.R. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           2 

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 12 -  Písečný, firma Navmatix s.ro., paní B.H. 

 
Diskuse: 
Ing. Šulgan -  doporučuje se, i kdyţ tam má být klempířská dílna? 
Ing. Vojkůvková - v této části ÚP klempířskou dílnu nedovoluje - nemůţe tam být. 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 12 - Písečný, firma Navmatix s.r.o., paní B.H. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 13 -  U školního statku, manţelé P. 

 
Diskuse: 
p. Jelínek -  zdrţí se hlasování z osobních důvodů 
RNDr. Mikušek - návrh podporuje, v minulosti se počítalo s rozšířením školního statku a tato 
část se do zóny s podnikáním dostala jaksi nedopatřením.  
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 13 -  U školního statku,  manţelé P. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           17                    Proti:                    0 Zdrţel se:            1 Nehlasoval:           1 
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      Usnesení přijato. 

 
 
 
Lokalita č. 14 -  Háţovice,  manţelé F. 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 14 -  Háţovice, manţelé F. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 15 -  Uhliska, paní L.D.  

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 15 - Uhliska, paní L.D. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
Lokalita č. 16 -  Horní Paseky, paní Š.B. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 16 - Horní Paseky, paní Š. B. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
Lokalita č. 17 -  Horní Paseky, pan V.H. 

 
Diskuse: 
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p. Koryčanský -  namítá, ţe mnoho občanů vlastní pozemky, které např. zdědili. Pokud 
v dané lokalitě léta bydlí, mají tam pozemek a nyní si mladí chtějí postavit dům, tak nevidí 
důvod, proč jim v tom bránit, i kdyţ se jedná o lokalitu u komunikace. Vůči občanům je to 
nespravedlivé. 
Ing. Vojkůvková - o toto se snaţíme u stávajících staveb, ale ne u nezastavěných ploch. 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 17 - Horní Paseky, pan V.H. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           6                    Proti:                    9 Zdrţel se:            3 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
Lokalita č. 18 -  Areál Loany, firma NEOVIT s.r.o., pan J.Š. 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš - viz. p. Koryčanský - není jednoduché rozhodnout, zda  povolit, či nepovolit. 
Musíme postupovat dle pravidel a ta jsou pevně nastavena. 
p. Koryčanský - je nespravedlivé, ţe někde občanům stavby nepovolíme,  ale kdyţ je 
postaví načerno, pak schváleny jsou.  Nebo jsou stavby, které jsou postaveny ve volné 
krajině a tam se také nic neděje. Bylo by dobré nastavit jednotný systém. 
Ing. Vojkůvková - tyto stavby byly v souladu s územním plánem. 
Ing. Holiš - viz. případ pana H. - ten technicky ţádá o rozšíření plochy bydlení. 
Mgr. Kosová - doplňuje, ţe pokud záleţitost pana H.doporučíme, on zaplatí poplatek ve výši 
10.000,- Kč a ze zákona na změnu ÚP stejně nedosáhne.  
RNDr. Mikušek - máme dost ploch v ÚP vyčleněných pro výstavbu, ale není o ně ze strany 
stavitelů zájem. Na druhé straně je zájem o lokality, kde nám to ÚP nepovoluje. Je zapotřebí 
s tím něco udělat. Jde o chybu v ÚP. Převeďme pozemky, které jsou ţádané a na kterých se 
stavět chce! 
Ing. Holiš - jako příklad uvádí lokalitu nad Kramolišovem.  Mohlo by zde být aţ 35 RD. Ale 
nedáme souhlas k výstavbě, dokud tam zájemců nebude více a nedohodneme se s nimi na 
nějaké koncepci daného území. Lokality, kde je o výstavbu zájem chceme řízeně 
koordinovat. Město takto nabízí stavebníkům pomocnou ruku. 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 18 - Areál Loany, firma NEOVIT s.r.o., pan J.Š. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
Lokalita č. 19 -  Za Kordulkou, manţelé M. 

 
Diskuse: 



 3
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Mgr. Kosová - komise stavební změnu doporučila, ale poţaduje úpravu tvaru pozemku tak, 
aby nezasahoval do lesní krajiny. 
RNDr. Mikušek - paradoxem je, ţe hotel Energetic vybudováním svého hřiště zničil značnou 
část lesní krajiny! 
Ing. Holiš - i kdybychom plochu chtěli zkoordinovat, z technických důvodů ţádost opět 
vypadne. Ţadatelé akorát zaplatí poplatek. 

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 19 - Za Kordulkou, manţelé M. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           5                    Proti:                    11 Zdrţel se:            2 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
Lokalita č. 20 -  Tylovice, Salamandr s.r.o. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 20 - Tylovice, Salamandr s.r.o. 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

Pro:           16                    Proti:                    0 Zdrţel se:            2 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení přijato. 

 
 
Lokalita č. 21 -  Zemědělská ulice, Oseva Roţnovská travní semena 

 
 
Hlasování o usnesení č. 21/VI: 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci pořizování „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm“ byla do změny č. 2 územního plánu Roţnov pod Radhoštěm 
zařazena tato lokalita: 
č. 21 - Zemědělská ulice, Oseva Roţnovská travní semena 
Bliţší vymezení této lokality je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, který je přílohou 
tohoto usnesení.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 21/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
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Nyní zastupitelé hlasují o dvou lokalitách, které byly usnesením č. XII/20 zařazeny do změny 
č. 2 ÚP města: 
 

 
Lokalita č. 1 -  Uhliska, paní M.D. 
Lokalita č. 2 - U revíru, manţelé G. 

 
 
 
Diskuse: 
Ing. Vojkůvková - bohuţel, nemáme čím ţádost o změnu ÚP zdůvodnit. Ţadatelé tak sice   
zaplatí poplatek, ale návrh na změnu ÚP  opět neprojde. 
Bc. Blinková - paní D.bojuje o lokalitu jiţ dlouho, pokud bude dále ţádat nemusí zaplatit 
poplatek? 
Ing. Vojkůvková - paní D. jiţ jednou poplatek zaplatila. Změna bohuţel neprošla. 
RNDr. Mikušek - viz. pan G. - proč si nemůţe postavit stavbu na své zahradě? 
Mgr. Kosová - panu G. šlo především o oplocení, toto musí odpovídat vymezené ploše. 
Ing. Holiš - od příštího roku by města jako je Roţnov mohla dosáhnout na dotaci, aby mohla 
provést změnu ÚP. Prosí Ing. Vojkůvkovou o informaci ohledně ÚP. 
Ing. Vojkůvková -  v roce 2002 se schvaloval ÚP + změny, v roce 2008 jsme ÚP překlápěli. 
Zde jsme městu uspořili nemalé finance, obdrţeli jsme 100% dotaci.  
Ing. Holiš - doplňuje, ţe starostové okolních obcí také řeší nemalé problémy související 
s územním plánem. Kaţdá změna s sebou nese nemalá rizika. 
RNDr. Mikušek - domnívá se, ţe by nám nejvíce pomohl nový stavební zákon.  
 
 
 
Hlasování o usnesení  : 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm č. 
XII/20 ze dne 11.9.2012, kterým bylo schváleno zařazení lolality č. 1. Uhliska (ţadatel paní 
M.D.) a č. 2 Dolní Paseky (ţadatelé manţelé G.) do změny č. 2 územního plánu Roţnov p.R. 
a schvaluje, aby lokality č. 1 a č. 2 nebyly v rámci pořizování „Zprávy  o uplatňování 
územního plánu Roţnov p.R.“ zařazeny do změny č. 2 územního plánu Roţnov p.R. dle 
důvodové zprávy a jejich příloh.  
 
 

Hlasování o usnesení: 

Pro:           10                    Proti:                   8 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení nepřijato. 

 
 
 
9.2.   Projednání a schválení ţádosti o prominutí úhrady nákladů spojených s 

pořízením územně plánovací dokumentace 
Předkladatel: Mgr. Kosová, ing. Lenka Vojkůvková 
Dne 26.10.2004 pod č. usnesení VIV/14  zastupitelstvo města schválilo „Podmínky úhrady nákladů 
spojených s pořízením územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a jejich 
změn na území města Roţnova pod Radhoštěm“. V ustanovení bodu j)  těchto podmínek si zároveň 
vyhradilo rozhodovat o výjimkách z těchto podmínek.   
Současně s ţádostí o změnu územního plánu podali manţelé  P., Lokalita 13- U školního statku, 
ţádost o prominutí úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu. Jelikoţ výjimka z úhrady 
nákladů je v pravomoci zastupitelstva města, překládáme Vám tento poţadavek k projednání.  
Pro informaci sdělujeme, ţe 5.3.2013 pod č. usnesení XV/23 byla schválena výjimka z úhrady nákladů 
ve dvou podobných případech, kde bylo důvodem kladného posouzení ţádosti to, ţe se jednalo o 
občany v penzijním věku.       

 
 



 3

3 

Diskuse: 
p. Jelínek P.  - zdrţí se hlasování 
Ing. Kučera Jaroslav - na tuto záleţitost upozorňoval jiţ dříve a stále nemáme ţádná 
pravidla, kterých bychom se mohli drţet. Pokud poplatky odpouštět, tak dle stanovených 
pravidel.  PODNĚT! 
RNDr. Lukáš - ţadatelé se domnívají, ţe plnění ÚP je v daném případě nereálné? 
Ing. Vojkůvková - ano, plocha je vedena jako průmyslová. Původně se vycházelo z toho, ţe 
průmyslová část školního statku se bude rozšiřovat. Nestalo se tak.  
RNDr. Mikušek - domnívá se, ţe přesná pravidla pro  rozhodování nelze připravit. Kaţdá 
taková ţádost se musí projednávat individuálně.  Tito ţadatelé do situace spadli bez svého 
přičinění. Lokality se postupem času vyvíjí, kaţdý případ musíme posoudit individuálně.  
 
Hlasování o usnesení č. 22/VI : 
Zastupitelstvo města schvaluje výjimku z úhrady nákladů spojených s pořízením 
územně plánovací dokumentace pro manţele P., Roţnov pod Radhoštěm a promíjí 
úhradu nákladů za zpracování příslušné části dokumentace změny č. 2 územního 
plánu Roţnov pod Radhoštěm u lokality č. 13 (U školního statku) dle důvodové zprávy 
a jejích příloh.  
 
 

Hlasování o usnesení č. 22/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
10.1.   Projednání  a schválení podmínek poskytnutí finančního příspěvku 

občanům města Roţnov pod Radhoštěm na vybudování domovních 
kanalizačních přípojek v rámci stavby:„Čistá řeka Bečva, II. část“ 

Předkladatel: Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 
V souvislosti s realizovanou dotovanou investiční akcí „Čistá řeka Bečva, II. část“, jejíţ  investorem je 
mikroregion Vsetínsko, je jedním ze základních monitorovacích údajů dokládaných poskytovateli 
dotace (SFŢP ČR) skutečné napojení EO na vybudovanou kanalizační síť. Jedním z motivačních 
nástrojů na včasné připojení obyvatel na kanalizační síť, je poskytnutí finančního příspěvku na nákup 
materiálu na vybudování kanalizačních přípojek.  
I s ohledem na zkušenosti v rámci 1. etapy projektu „Čistá řeka Bečva“, kdy byl materiál na 
vybudování domovních kanalizačních přípojek zajištěn přímo městem na základě smluv o výpůjčce 
movitých věcí na dobu neurčitou, je poskytnutí finančního příspěvku z administrativního, účetního i 
finančního hlediska vhodnější nástroj, neţ jednorázové nakoupení potřebného materiálu městem a 
dále úhrada za jeho skladování, vydávání občanům a související účetní administrace. 
Finanční příspěvek je navrţen ve výši 150,- Kč na běţný metr této přípojky, coţ minimálně odpovídá 
pořizovacím nákladům na nákup kanalizační přípojky o světlé výšce 150 mm (tj. pořizovací náklady na 
1 metr potrubí PVC hladké o průměru 150 mm).  
Podkladem pro zjištění skutečné délky kanalizační přípojky bude smlouva uzavřená mezi ţadatelem o 
finanční příspěvek a provozovatelem kanalizace, společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o 
napojení přípojky do kanalizační sítě. 
Doporučený materiál na vybudování domovní přípojky je: potrubí z PVC hladké KG, tuhost min. SN4 
(při vyšším zatíţením, např. vjezdy SN 8) 
  … KG označení materiálu (kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu) 
  … SN x krátkodobá kruhová tuhost (kN/m

2
) 

 
Celkový počet přípojek navrţených v rámci projektu je 360 ks a průměrná délka přípojky činí 16,6 m. 
Skutečný stav a délka přípojek pak souvisí s jejich realizací na místě. Celková výše poskytnutého 
příspěvku občanům je tak odhadována na cca 900 tis. Kč.  
Rada města doporučila zastupitelstvu schválení tohoto příspěvku v navrhované výši 150,- Kč na 
běţný metr, svým usnesením číslo 1699/91ze dne 18.8. 2014. 
Další postup:  
Rada města bude následně schvalovat vlastní darovací smlouvy s jednotlivými ţadateli o poskytnutí 
příspěvku. Přílohou darovací smlouvy bude výše uvedená smlouva s provozovatelem kanalizace 
(Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.), kde bude rovněţ uvedena skutečná délka přípojky, na jejímţ 
základě bude výše příspěvku vypočtena. 
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S ohledem na předpokládané délky kanalizačních přípojek, nepřekročí ani v jednom případě 
poskytovaný příspěvek částku 20 tisíc korun.   
 
 
 
 
 

Hlasování o usnesení č. 22/VI : 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanům města 
Roţnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci 
stavby "Čistá řeka Bečva, II. část", realizované mikroregionem Vsetínsko. Finanční 
příspěvek bude poskytnut ve výši 150,- Kč na běţný metr skutečně vybudované 
kanalizační přípojky dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá Radě města 
projednání a schválení darovacích smluv s jednotlivými ţadateli o poskytnutí 
finančního příspěvku. 
 

Hlasování o usnesení č. 22/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

Pozn. Paní Lenka Vičarová - odchází v 19:00 hod.  

 
 
11.1.  Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm 

o průběhu a výsledcích kontroly společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, 
spol. s r.o. se zaměřením na energetiku v objektu Bečva, ul. Lesní 2330, 
Roţnov pod Radhoštěm                                                                                                                         

Předkladatel: Libor Zavadil 
V souladu se schváleným Plánem kontrolní činnosti pro rok 2015, Kontrolní výbor zahájil kontrolu 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s r.o., IČ: 48390453, se zaměřením na energetiku 
v objektu Bečva, ul. Lesní 2330, 756 61  Roţnov pod Radhoštěm, dne 5.3.2015, viz. „Protokol o 
provedené kontrole“.  

 
 
Hlasování o usnesení č. 23/VI : 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Roţnov pod Radhoštěm o průběhu a výsledcích kontroly 
společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV,spol. s r.o., se zaměřením na energetiku v 
objektu Bečva na ulici Lesní 2330, Roţnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její 
přílohy. 
 

Hlasování o usnesení č. 23/VI: 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
 
12.  Diskuse, informace, různé 
 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - informuje zastupitele o dvou akcích, na které je zve. Dne 25.6.2015 proběhne 
veřejné projednávání chodníku Tylovice-Háţovice, kde budeme jednat s občany. Dále 
k diskutovaným změnám ÚP chce dodat, ţe v roce 2012 komise stavební nedoporučovala 
zahrnout do změny č. 2 ţádost paní D., protoţe bylo zřejmé, ţe ţádost nebude akceptována. 
Tehdy zastupitelé nebrali v potaz toto doporučení komise. Nyní je rád, ţe je názor členů 
komise stavební respektován. 
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p. Jelínek P. - informuje zastupitele, ţe Domov Kamarád s předstihem splatil půjčku, kterou 
obdrţeli od města na zateplení. 
Bc. Blinková - táţe se na pozemek pod chodníkem na ul. Bezručova, který by město mělo 
vykoupit? Co se týče změn ÚP - k těmto vţdy spíše přistupovala z lidského hlediska a 
snaţila se těm, kteří pozemky roky vlastní a jsou to rodinné pozemky, aby tam mohli stavět. 
Mgr. Kosová - jedná se o chodník u kruhového objezdu u starého hřbitova. 
p. Koryčanský - táţe se, kdy bude umístěno WC na rozhledně? Také by se přimlouval za 
postavení mobilního WC na cestě z Pusteven na Radhošť. Návštěvnost turistů je zde velká a 
pak to v okolním porostu nevypadá vábně! Dále upozorňuje na velmi prašnou komunikaci po 
celém hřebeni.  
Ing. Holiš - město dalo souhlas s vybudování WC dole na pozemku muzea. Pronájem 
mobilního WC se pohybuje v částce 4000,-Kč/měsíc. Co se hřebenu Radhoště týče v pátek 
26.6.2015 proběhne setkání starostů obcí mikroregionu s hejtmanem.  Mimo jiné jako 
diskusní bod zde bude také rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu v lokalitě Pusteven.  
p. Vychodil - táţe se jak to vypadá se stavebním povolením na obchodní dům Kaufland? 
Ing. Vojkůvková - řízení je zahájeno a proběhlo, byly zpracovány námitky, nyní budeme 
zpracovávat rozhodnutí. 
Ing. Šulgan - co se Pusteven týče, v minulosti proběhlo několik jednání  mezi hejtmany 
Moravsko-slezského a Zlínského kraje o rozvoji této lokality.  Kaţdý z krajů měl svou 
koncepci.   Bohuţel celá koncepce  skončila v šuplíku. Minulý týden bylo přislíbeno opět 
jednání zástupců obou krajů na tom, aby postupy byly jednotné. 
Ing. Holiš - upozorňuje ještě zastupitele na kontrolní den k rekonstrukci 1/35, který bude 
také 25.6. Jednání sice není veřejné, ale zastupitelé jsou zváni. Dále jednal se zástupci firmy 
Penny Market o moţnosti příspěvku na kruhový objezd  - tento úkol trvá. Děkuje 
zastupitelům za účast a konstruktivní jednání. Přeje všem pěkné léto a příjemné dovolené.  
 

 
 
13.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20 hod.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     23.06.2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Věcnou správnost zápisu ověřili:                  
 
                                                         
                                                   
Ing. Lenka Střálková             ………………………………………. ………………. 
   
 
Jaromír Koryčanský                ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


