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Z Á P I S 
ze V.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 21. dubna 2015  

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

 

P R O G R A M 

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

5. ODBOR FINANČNÍ  

5.1. Rozpočtové opatření č. 3 
5.2. Příspěvek na dopravní obslužnost  
                                                                                        -  Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš 
 

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

6.1. Projednání a schválení souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům přirozeného 
vodního toku v k.ú. Hážovice a Rožnov pod Radhoštěm       

6.2. Projednání a schválení uznání dluhu a dohody o plnění dluhu ve splátkách                                                                                                             
                                                                                                        

oddělení majetkoprávní: 

6.3. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na 
městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Hážovice pro stavební řízení 

6.4. Revokace bodu 6 usnesení č. 11/II. Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 16. 
12. 2014 ve věci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na 
městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrských sítí v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm pro stavební řízení 

6.5. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských 
pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení 

6.6. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí nad, na a v městských 
pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Tylovice a k.ú. Hážovice . 

6.7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm 

6.8. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 
25110161, Praha 

6.9. Projednání a schválení koupě lesního pozemku p.č. 909/1 včetně porostu v  k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm od paní M.T.a schválení příslušné kupní smlouvy 

       
                                                                                                            -  Mgr. Kristýna Kosová 
 

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR  

7.1. Schválení dodatku č. 2 k zásadám na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na území města 

7.2. Programová podpora 2015 - 2. část 
7.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na 13. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka pro 

TJ Rožnov pod Radhoštěm 
                                                                                                                                - Ing. Dušan Vrážel

  

8. OSTATNÍ PODÁNÍ   



 

2 

 

8.1. Projednání a schválení stanov Sdružení Mikroregionu Rožnovsko  
8.2. Navržení zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do představenstva společnosti VaK 

Vsetín a.s. 
8.3. Navržení zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti VaK Vsetín 

a.s. 
                                                                                                                          - Ing. Radim Holiš                           

9. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 
 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

V. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města ve 14:00 hodin. 
Přítomno:   18 zastupitelů.  
Omluveni:   Ing. Ivo Hanáček, Ing. Martin Houška, Ing. František Šulgan  
 
Úvodem pan starosta spolu s ostatními zastupiteli poblahopřáli panu Vítu Matějkovi k jeho 
narozeninám. 

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  Mgr. Miroslava Kokinopulose   -  souhlasí 
-  RNDr. Václava Mikuška    -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

       
     Návrh byl přijat. 

 
Ing. Holiš jmenoval členy návrhové komise, která byla zřízena dle jednacího řádu 
zastupitelstva: 
 
 
Ing. Lenku Střálkovou jako předsedu – souhlasí 
p. Jaromíra Koryčanského   – souhlasí 
p. Petra Jelínka     – souhlasí 
 
 
      Hlasování o  členech návrhové komise: 

Pro:           18                      Proti:                     0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
 

   3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
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Usnesení č. 1/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky. 
  

Pro:           18                     Proti:                     0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 

4.  Informace o plnění úkolů zastupitelstva města 
Ing. Martinák informuje, že Městský úřad neeviduje žádné úkoly uložené zastupitelstvem 
města. 

 
4.1.   Informace o činnosti Rady města 
Ing. Martinák informuje, že od posledního únorového zasedání se Rada města sešla na 3 
jednáních a projednala celkem 64 bodů. Usnesení z jednotlivých zasedání jsou vkládána na 
sdílený disk, ke kterému mají členové zastupitelstva přístup. 
 
4.2.   Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR 
Mgr. Vrublová informovala, že právním zástupcem města byla podána ústavní stížnost proti 
rozsudku Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Vsetíně, 
pobočky ve Valašském Meziříčí ve věci o určení vlastnictví k nemovitostem (tzv. hlavní věc). 

 
Diskuse: 
Bc. Blinková  - ráda by se vrátila k bodu informace o činnosti RM. Co se týče usnesení č. 
125/9 - navýšení počtu zaměstnanců - koho se to týká? Dále usnesení  č. 128/9 - jmenování 
redakční rady Spektra, kdo jsou členové? 
Ing. Martinák - jde o navýšení v odboru správy majetku a týká se to veřejně prospěšných 
prací. 
Ing. Kučera - odpovídá na dotaz č. 2.  Členové redakční rady Spektra vzešli z návrhů 
politických stran i veřejnosti, komise je tříčlenná  ve složení  Mgr. Alena Srovnalová, Mgr. 
Jan Petružela PhD., PhDr. Daniel Drápala PhD. 
RNDr. Mikušek - viz. Mgr.Vrublová - k zastupování u Nejvyššího soudu dalo Mgr. 
Mumulosovi plnou moc zastupitelstvo, k zastupování u Krajského a okresního soudu Rada 
města. Táže se, zda je to procesně pořádku? 
Mgr. Vrublová - sdělila, že rozhodnutí o podání žaloby či ústavní stížnosti není zákonem o 
obcích vyhrazeno konkrétnímu orgánu obce a proto dle § 102 odst. 3 zákona o obcích může 
o podání ústavní stížnosti rozhodovat rada města. 

 
 

5.1.   Rozpočtová opatření č. 3/2015 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
Dle požadavků jednotlivých odborů předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 3. Jako 

nejvýznamnějším položky je možno uvést: 

Na straně příjmů 

1) Zrušení přijetí plánové dotace na obnovu zeleně v městském parku.  Ruší se tedy i výdaj a akce 
se v této fázi realizovat nebude.  

2) Přijetí dotace Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu. Tato akce byla již ukončena v roce 2014 
(podzim) ovšem při přípravě rozpočtu 2015 nebylo známé přesné vyúčtování, které se finalizuje 
až v tomto měsíci. Dotace tedy nebyla v rozpočtu zahrnuta.  Předpokládáme, že v průběhu 
měsíce května tuto dotaci obdržíme. 

3) Dotace 10 mil Kč na chodník Tylovice – Hážovice a Dotace na podjezd cyklostezky 1,5 mil Kč 
bude projednána Radou fondu státního fondu dopravní infrastruktury dne 14.4.2015 (po uzávěrce 
materiálů do ZM). Výsledek rozhodnutí bude zapracován do ROP na zasedání ZM. Na přijetí 
dotace je navázán i výdaj 15,5 mil Kč. 
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4) Rozdíl mezi příjmy a výdaji je plně kompenzován čerpáním zůstatku BU z předchozího roku 
2014. 

Na straně výdajů 

1) Převod ,,rezervovaných,, prostředků na rekonstrukci Palackého, které měly být vyplaceny 
v rozpočtu r. 2014, ale z důvodu pozdějšího zahájení stavby (20.11.2014) (řešení odvolání) jsou 
fakturovány až do rozpočtu 2015.  

2) Zrušení (odložení) akce ,,okružní křižovatka  u Rosavy,, 5,5 mil Kč. 
 

 

3) Návrh na spoluúčast dotace (4,8 mil Kč) na zateplení budovy Krytého bazénu Rožnov. Tato 
spoluúčast města je rezervována v ROP za účelem doložení spolufinancování investice, přičemž 
Krytý bazén s.r.o. se bude podílet další částkou ve výši 2 mil Kč (celkem tedy 6,8 mil Kč).  
V současné době se vedou jednání také s bankovními ústavy o možnosti financování pro Krytý 
bazén RpR. V případě získání úvěru by pak tato položka nemusela být čerpána. Banky avizují 
žádost o ručení města. V této věci se vedou jednání, která ještě nejsou dokončena.   

       Doprovodná informace k příjmům: 
      Aktuální inkaso daňových příjmů za období 1-3/2015 vykazuje celorepublikově významný pokles. 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/hejtmani-chteji-s-vladou-resit-propad-v-danovych-

prijmech--1468884 

Za  období 2015 je pokles daňových příjmů pro město RpR cca 6 mil Kč oproti predikci MFČR. 

V okamžiku zpracování tohoto materiálu není možné získat relevantní informace, zda je tento pokles 

již konečný, nebo bude pokračovat. Oficiální informace z Ministerstva financí ČR je taková, že tyto 

příjmy budou obcím zaslány v pozdějším období. Je ke zvážení, zda se tak i stane. Relevantně 

vyhodnotit tuto situaci můžeme k 31.5.2015, kdy již bude jednoznačně zřejmé, zda se propad daní 

zastavil. Pokud by propad příjmů nadále pokračoval, museli bychom na ZM dne 23.6. přijmout 

zásadnější změny rozpočtu 2015.Aktuální pokles příjmů (6 mil Kč) je plně kompenzován ze zůstatku 

hotovosti BU předchozího roku.  Současný stav zůstatku je: 

 

Zůstatek k 31.12.2014 v mil Kč 46 800 

Zapojení při sestavení rozpočtu 2015 -25 078 

ROP č.1 2 000 

ROP č.2 -9 294 

Blokace kompenzující propad příjmů -6 000 

ROP č. 3 (návrh) -4 264 

Disponibilní zůstatek 4 164 

 

Diskuse: 
p. Koryčanský  - táže se, co bude zahrnovat rekonstrukce přechodu u knihovny? 
Ing. Holiš- bude to úprava ostrůvku, u kterého došlo k poškození. 
Ing. Marcin - upřesňuje. V loňském roce došlo k vybudování ostrůvku, dnes schvalujeme 
finance na doplnění zdrsněného povrchu, který v části vozovky stále chybí. 
p. Koryčanský - navrhuje zrealizovat na daném přechodu osvětlení, dále upozorňuje na to, 
že obrubníky tam jsou vysoké a nebezpečné, navrhuje částku navýšit a použít ještě na tyto 
úpravy. 
Ing. Holiš- namítá, že investovat v současné chvíli do dalších úprav této křižovatky není 
nejlepší nápad.  Dle informací od investora a realizátora stavby rekonstrukce 1/35 mají sice 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/hejtmani-chteji-s-vladou-resit-propad-v-danovych-prijmech--1468884
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/hejtmani-chteji-s-vladou-resit-propad-v-danovych-prijmech--1468884
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příslib, že  celá rekonstrukce bude prováděna za provozu a nebudou tak vytyčovány 
náhradní trasy. Může však dojít k nějaké kolizi a budeme muset hledat řešení a náhradní 
trasy. Toto by v krajním případě znamenalo i možné zrušení celého ostrůvku.  Proto by 
v současné době finance do úprav ostrůvku neinvestoval. Ke kolizním situacím bohužel  
může dojít. 
Bc. Blinková - ve výdajích je položka na  projekt obnovy zeleně parku - co se tím myslí? 
Takový projekt se řeší již 10. let. 
Mgr. Kosová - částka je alokována na generel zeleně v celém městě, nejen v parku. Jde o 
nepřesně označenou položku. Máme asi 10 let starý pasport zeleně, který nebyl 
aktualizován. Potřebujeme zhodnotit plochy zeleně, abychom věděli, jakou vyžadují údržbu.  
Bc. Blinková - táže se na rekonstrukci křižovatky u Rosavy, která měla být řešena kruhovým 
objezdem a která měla zásadní význam v souvislosti s rekonstrukcí 1/35.  Domnívá se, že 
posun stavby je nekoncepční. Mělo být vyvoláno jednání s investorem Penny Marketu, který 
by se mohl  na vybudování  kruhového objezdu podílet.  Táže se, zda jsou již nějaké 
výstupy? 
Ing. Holiš - s investorem Penny Marketu se zatím nejednalo, máme to však v plánu. 
RNDr. Mikušek - navrhuje změnu označení dané položky na obnovu zeleně v tabulce, tak, 
aby finance mohly být použity na Generel zeleně. Momentálně jde o rozpor! Dává 
PROTINÁVHR č. 1! Dále co se týče chodníku Tylovice-Hážovice - dotace měla být do 
15.4.2015 
 Ing. Holiš - město získalo dotaci na vyhotovení podjezdu u cyklostezky ve výši 1,5 mil. Kč. 
Co se chodníku týče,  v prvním kole město dotaci neobdrželo. V rozpočtu částka zůstává, 
další kolo podání žádostí je 1.6.2015, kdy budeme opětovně o dotaci žádat.  
Bc. Blinková - dozvěděla se, že úředníci již nebudou odměňováni za svou práci. S tímto 
nesouhlasí, není to pro lidi motivující. V kolektivní smlouvě i v rozpočtu je částka na mzdy 
alokována a od toho se odvíjí částka na odměny. Táže se zda, se částka  objeví 
v příjmových položkách v rozpočtových opatřeních. Když nebudou vypláceny odměny, tak se 
ušetří! 
Ing. Martinák - na dotaz nyní neumí odpovědět. 
Ing. Holiš - ti co pracují a pracují nad rámec svých povinností,  budou odměněni.  
p. Koryčanský - táže se, co zahrnuje položka č. 9 - Dotace na sociálně právní ochranu dětí? 
Ing. Martinák - jde o výdaje, které podléhají vyúčtování státu, samospráva tyto finance může 
použít jen na způsobilé výdaje, které se týkají sociálně právní ochrany dětí. 
Ing. Matějka -  finanční výbor na svém zasedání jednal o rozpočtových opatřeních a rozdělil 
tyto na 2 části. Jedna část se týkala rozpočtových opatření na investiční akci křižovatka u 
Rosavy a druhou zbývající část doporučil ke schválení. O křižovatce u Rosavy hlasoval FV 
zvlášť a poměrem hlasů 4:3 konstatoval, že doporučuje ponechání křižovatky u Rosavy 
v rozpočtu.  
RNDr. Mikušek - navrhuje i nyní o položkách hlasovat zvlášť. Nejsilnějším argumentem pro 
odložení výstavby křižovatky u Rosavy není nedostatek dotací, ale to , že rozpočet se nám 
po stránce příjmů vyvíjí špatně. U investiční akce je vydáno stavební povolení, je jen 
zapotřebí vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele. Dává PROTINÁVRH č. 2 - rozpočtová 
opatření rozdělit. 
Ing. Holiš -  stavební povolení by mělo být  platné do ½ příštího roku. Pokud se rozpočet 
dorovná, finance můžeme vrátit. Co se časového harmonogramu týče,  čekali jsme na výboj 
rekonstrukce I/35, kdy se po větší časové prodlevě začalo s výstavbou. Termíny, které 
dostáváme na kontrolních dnech nejsou jednoznačné. I kdybychom nyní vyhlásili soutěž, 
dostaneme se někdy do podzimních termínů a to už by práce na I/35 měly být v plném 
proudu. Před rekonstrukcí I/35 se stavba kruhového objezdu už nedá stihnout. 
RNDr. Mikušek - domnívá se, že pokud by ještě v dubnu soutěž byla realizována, v červnu 
nebo  v červenci se může podepsat smlouva.  Největší práce na I/35 budou v příštím roce. 
Potom už s rekonstrukcí křižovatky začít nebude možné. Jde o praktické důvody. 
Ing. Holiš - souhlasí,  ale obává se, že pokud se s akcí mělo začít, tak už mnohem dříve. 
Dává 5 minutovou přestávku na přesnou formulaci protinávrhů. 
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Hlasování o PROTINÁVRHU  RNDr. Mikuška,  č. 2: 
Zastupitelstvo města souhlasí se samostatným hlasováním o položce rozpočtového 
opatření číslo 21 - okružní křižovatka u Rosavy. 
  

Pro:           5                     Proti:                    10 Zdržel se:            2 Nehlasoval:           1 

       
      Protinávrh  nepřijat. 
 
 
Hlasování o PROTINÁVRHU  RNDr. Mikuška, č. 1  usnesení č. 2/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu textu v rozpočtovém opatření č. 3/2015,  
položka 2 na straně výdajů - nyní "obnova zeleně městského parku", nově "generel 
zeleně města Rožnov pod Radhoštěm". 
  

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

       
      Protinávrh  přijat. 
 

Hlasování o usnesení č. 3/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 v rozsahu 13 531 tis. Kč 
na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 
  

Pro:           12                    Proti:                    0 Zdržel se:            5 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení přijato. 

 

 

5.2.   Příspěvek na dopravní obslužnost 
Předkladatel: Ing. Hrnčárek, Ing. Holiš 
1) Dne 25.2.2014  ZM schválilo s účinností od 1.1.2015 záměr města navýšení příspěvku na 
financování dopravní obslužnost na částku 100,-- Kč na obyvatele a rok. Předkládáme tedy ke 
schválení dodatek smlouvy na rok 2015. Částka činí 1 667 200,-- Kč. 
Pro informaci náklady na dopravní obslužnost požadované Zlínským krajem na jednoho občana 
v letech: 
 

Do roku 2013 75 Kč 

Rok 2014 85 Kč 

Od r. 2015 100 Kč 

 
2) V systému dopravní obslužnosti je také zahrnutá linka Dolní Paseky č. 940071, která je dlouhodobě 
ztrátová a dle vyjádření zástupců ZK má spíše charakter MHD. Za účelem udržení této linky je 
požadován samostatný příspěvek ve výši 322 000 Kč, který má krýt ztrátu této linky. Po ukončení 
kalendářního roku dojde k vypořádání. Dle předložené smlouvy Zlínský kraj nebude požadovat 
doplatek případné vyšší ztráty. Ta se odhaduje na cca 460 000 Kč ročně.  Město by se tedy podílelo 
náklady ve výši 70 %. Financování této linky v jednotlivých letech: 
 

Do roku 2013 v paušálu 

Rok 2014 138 000 Kč 

Od r. 2015 322 000 Kč 

 

Odhadované 
náklady 

Počet spojů 
pracovní týden 

Počet 
spojů 

víkendy 

Celkem 
týdně 

Odhad 
spojů 
měsíc 

Odhad 
spojů 
rok 

Průměr 
náklad 
na spoj 

460 000 Kč 15 4 19 76 912 504 Kč 
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RM se na svém zasedání dne 16.7.2014 zabývala alternativou zřízení vlastní MHD, nicméně tato 

varianta byla vyhodnocena jako vysoce neekonomická. 
 

 
 
Diskuse: 
p. Koryčanský  - namítá, že částka je vyšší než v loňském roce, přitom cena nafty klesá. 
Táže se, zda bylo o částkách diskutováno? 
Ing. Holiš - o ceně hovořeno nebylo. 
Ing. Kučera Jaroslav - víme, jak se pohybují ceny pohonných hmot, jedná se však o ostatní 
náklady spojené s provozními záležitostmi, jako jsou mzdy, opravy atd.  Také se na 
nákladech projevilo množství objížděk v loňském roce. Každý dopravce má přesně 
stanoveno, jak vykazovat náklady a ztrátu. Náklady se loni  zvyšovaly. Příspěvek ve výši 
100,- je stropový až do roku 2017. V současné době chystáme veřejnou zakázku pro 
provozování linkových dopravců v celém zlínském kraji. Očekáváme, že soutěž přinese 
úsporu v nákladech. Co se druhé záležitosti týče, určitá města měla výhodu v tom, že 
některé  z jejich linek byly financovány z obslužnosti zlínským krajem. Proto jsme stanovili 
přechodnou podmínku, že v průběhu 3 let budeme postupně procentuelně úhradu ze strany 
města navyšovat, tak, aby od 1.1.2016 definitivně město hradilo vše v plném rozsahu.  
 

Hlasování o usnesení č. 4/V: 
Zastupitelstvo města 1) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. O/0152/2010/DOP mezi 
Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 a 
městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod 
Radhoštěm, IČ 00304271 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení a ukládá 
starostovi města tento dodatek podepsat. 
2) schvaluje smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída 
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, se 
sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 tohoto usnesení a ukládá starostovi města tuto smlouvu 
podepsat. 
 
  

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 

 

 

6.1.   Projednání a schválení Souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům 
přirozeného vodního toku v k.ú. Hážovice a Rožnov pod Radhoštěm 

Předkladatel: Mgr. Kosová  
Společnost Lesy České republiky, s. p., (dále jen „Lesy ČR“) zjistila při srovnání operátu parcel 
v katastru nemovitostí u vodních toků s určenou správou Lesů ČR nesoulad právního stavu a 
skutečnosti, a to u pozemků p. č. 832/18 a p. č. 832/98 v k.ú. Hážovice a pozemků p. č. 3705, p. č. 
3706, p. č. 3707/1, p. č. 3707/2, p. č. 3708/1, p. č. 3708/4 a p. č. 3708/8 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, kdy tyto pozemky jsou nesprávně zapsány ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm 
na LV 10001 v příslušném katastrálním území.  
 
V souhlasném prohlášení je konstatováno, že ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, dle něhož je v katastru nemovitostí 
zapsáno vlastnické právo ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, nevzniklo městu Rožnov pod 
Radhoštěm vlastnické právo k výše specifikovaným pozemkům, neboť vlastníkem těchto 
pozemků je Česká republika s tím, že právo hospodaření s majetkem státu k těmto pozemkům 
přísluší státnímu podniku Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, a to na základě těchto právních předpisů: 

- § 31 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
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- článku č. 8 (ve znění do 22. 4. 1990), resp. článku 10 (ve znění od 23. 4. 1990) ústavního 
zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.  

 
Město Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České Republiky, s. p., své souhlasné prohlášení opírají o 
následující právní skutečnosti: 
a) Bývalým Místním národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce dle zákona č. 
367/1990 Sb., o obcích., ke dni 23. 11. 1990, právo hospodaření k pozemkům tvořícím koryta 
drobných vodních toků nepříslušelo a tedy s nimi nemohly obce ke dni 24. 5. 1991 hospodařit 
způsobem obdobným právu hospodaření dle ust. § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb. nepřešly ani vodní toky, které by 
obec vlastnila ke dni 31. 12. 1949. Podle čl. 10 Ústavy č. 100/1960 Sb., která platila ke dni účinnosti 
zákona č. 172/1991 Sb., to je ke dni 24. 5. 1991, byly vodní toky, jejichž součástí jsou pozemky tvořící 
jejich koryta, ve výlučném státním vlastnictví a tím byl přechod vlastnického práva k těmto 
pozemkům vyloučen.  
b) Na základě ust. § 2 odst. 2 ve spojení s § 16 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů, má státní podnik právo hospodařit s majetkem státu a při 
hospodaření s majetkem státu vykonává práva vlastníka podle zvláštních právních předpisů. Pozemky 
p. č. 832/18 a p. č. 832/98 v k.ú. Hážovice se nachází pod vodním tokem Studený potok ČHP 4-11-
01-109, IDVT 10194327, který byl určen Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR 
s účinností 1. 4. 1985 dle č. j. 33 344/OSS/85 ze dne 29. 12. 1985 do správy Severomoravských 
státních lesů Krnov. Pozemek p. č. 3705 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se nachází pod vodním 
tokem Hornopasecký potok ČHP 4-11-01-105, IDVT 1020399, pozemek p. č. 3706 v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm se nachází pod vodním tokem Kání ČHP 4-11-01-105, IDVT 10192580 a pozemky p. č. 
3707/1 (levostranný přítok - LP), p. č. 3707/2 (LP), p. č. 3708/1, p. č. 3708/4 a p. č. 3708/8 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm se nachází pod vodním tokem Sladský potok ČHP 4-11-01-105, IDVT 
10186738 a 1024916 (LP). Tyto vodní toky byly určeny Ministerstvem lesního a vodního hospodářství 
ČSR s účinností 1. 4. 1985 dle č. j. 33 050/OSS/85 ze dne 27. 2. 1985 do správy Severomoravských 
státních lesů Krnov. Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.j. 6677/91-100 ze dne 11. 12. 1991 byla 
zřízena organizace Lesy České republiky, státní podnik, na kterou práva a povinnosti podniku 
Severomoravské státní lesy přešly.  

 
Za účelem sladění právního stavu se skutečností bude na základě souhlasného prohlášení 
k pozemkům p. č. 832/18 a p. č. 832/98 v k. ú. Hážovice a pozemkům p. č. 3705, p. č. 3706, p. č. 
3707/1, p. č. 3707/2, p. č. 3708/1, p. č. 3708/4 a p. č. 3708/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do 
katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví pro Českou republiku, a právo hospodařit s majetkem státu k 
těmto pozemkům pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové

 
, IČO 42196451. 

 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení výše 
specifikované souhlasné prohlášení dle důvodové zprávy. 

 
 
Hlasování o usnesení č. 5/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje souhlasné prohlášení o vlastnictví k pozemkům p. č. 
832/18 a p. č. 832/98 v k.ú. Hážovice a pozemkům p. č. 3705, p. č. 3706, p. č. 3707/1, p. 
č. 3707/2, p. č. 3708/1, p. č. 3708/4 a p. č. 3708/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm se 
společností Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a 
ukládá starostovi města toto souhlasné prohlášení podepsat. 
 
  

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:            0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 
 
 
pozn. Bc. Blinková na chvíli odchází.  
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6.2.  Projednání a schválení Uznání dluhu a dohody o plnění dluhu ve splátkách 
Předkladatel: Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo dne 25. 4. 2012 smlouvu o nájmu bytu s paní I.H.,  na 
bytovou jednotku  č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou a její platnost byla prodlužována kontinuálně dodatky až do 
31. 12. 2013. K 31. 12. 2013 nájemní vztah zanikl, neboť paní I.H. nesplnila podmínku pro prodloužení 
nájemní smlouvy (neuhradila dluh na nájemném).  Od 1. 1. 2014 do 4. 2. 2014 užívala paní H. byt bez 
platné nájemní smlouvy.  
Paní H. dluží městu následující částky: 
 18.742,- Kč s příslušenstvím (poplatek z prodlení) – dluh na nájemném a zálohách na služby za 
období od srpna 2013 do prosince 2013 
4.606,-Kč s příslušenstvím (úrok z prodlení) – bezdůvodné obohacení za měsíc leden 2014, kdy 
užívala byt bez platné nájemní smlouvy 
364,-Kč – již vyčíslený poplatek z prodlení za pozdě uhrazený nájem v červenci  2013 (nájem  
uhradila 16.9.2013) a část nájemného za měsíc srpen 2013 (nájem uhradila 16.9.2013) 
8.773,-Kč s příslušenstvím (poplatek z prodlení) -  nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2013 
434,-Kč s příslušenstvím (úrok z prodlení) - nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2014 
1.607,-Kč  - náhrada nákladů řízení za zaplacený soudní poplate;  město se podáním žaloby 
domáhalo zaplacení dluhu uvedenho výše (mimo částku 434,-Kč s příslušenstvím – v době podání 
žaloby nebyl provedeno vyúčtování služeb) u soudu (pravomocný platební rozkaz č. j. 22 C 132/2014-
28 ) 
Dne 26. 1. 2015 byla OSM doručena žádost paní H. o uzavření splátkového kalendáře s výši splátky 
500,-Kč/měsíc. Po projednání v bytové komisi a také v radě města (na jednání dne 3.2.2015) se na 
žádost OSM dostavila paní H. k osobnímu jednání, kde byla  sjednána splátka 2.000,-Kč/měsíc od 
května 2015 (viz protokol z jednání). 
OSM rozvrhl splácení výše uvedeného dluhu do 18 splátek ve výši 1.900,-Kč (sedmnáct splátek), 
poslední osmnáctá splátka ve výši  2.226,-Kč. 
 
Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři neobsahuje splátky příslušenství pohledávky, ale 
zavazuje smluvní strany k jednání o jeho zaplacení po úhradě poslední splátky, nejpozději do konce 
listopadu 2016.  
Odbor správy majetku doporučuje uzavřít s paní H. splátkový kalendář na celkový dluh pod ztrátou 
výhody splátek při prodlení byť jen s jedinou splátkou.  
V případě, že paní H. nebude plnit splátky dle dohody řádně a včas, bude dlužná částka (s výjimkou 
nedoplatku vyúčtování 2014 ve výši 434,-Kč, na kterou není vydán exekuční titul) postoupena 
k vymožení exekutorskému úřadu.  
V případě, že paní H. neuhradí nedoplatek 434,-Kč za vyúčtování služeb 2015, bude vymožení tohoto 
nedoplatku řešeno v souladu s vnitřními předpisy města 
 

 

Hlasování o usnesení č. 6/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje Uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách č. 
0111/2015/OSM s paní I.H., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích 
příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Uznání dluhu a dohodu o plnění 
dluhu ve splátkách podepsat. 
 
 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

6.3.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. 
Hážovice pro stavební řízení. 

Předkladatel: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, nebo plánovanou stavbou zasahují do 
jiné cizí nemovitosti, prokázat při řízení podle stavebního zákona právo provést stavbu na základě 
smlouvy. Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o budoucí 
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smlouvě o zřízení služebnosti. Pro povolení a realizaci stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti sjezdu tito stavebníci: 
 
1. Pan M.L., Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
Stavebník má v úmyslu provést připojení nového sjezdu o ploše cca 3,14 m² z pozemku p. č. 3634/2 
na pozemky žadatele p. č. 2778/39 a p. č. 2778/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Pod 
Chlácholovem). Služebnost bude zřízena úplatně, jednorázová úhrada činí 1.000 Kč bez DPH. 
 
 

Hlasování o usnesení č. 7/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a 
v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako 
budoucími oprávněnými ze služebnosti: 
1. pan M.L., Valašské Meziříčí - napojení sjezdu přes pozemek města p. č. 3634/2 na 
pozemky stavebníka p. č. 2778/39 a p. č. 2778/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. 
Pod Chlácholovem), 
2. pan M.K., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 561/13 přes 
pozemky města p. č. 518/5 a p. č. 561/10 na pozemky stavebníka p. č. 519/1 a p. č. 
519/8 v k. ú. Hážovice (ul. Hážovice), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
starostovi města tyto smlouvy podepsat. 
 
 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 

6.4.  Revokace bodu 6 usnesení č. 11/II. Zastupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm ze dne 16. 12. 2014 ve věci smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na městském pozemku v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrských sítí v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov 
pod Radhoštěm pro stavební řízení. 

Předkladatel: Mgr. Kosová 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2014 smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 280/2014/OSM/SOB/6 na pozemku p. č. 
1002/22 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města. Dne 20. 03. 2015 
požádala společnost TKR Jašek, s.r.o., o úpravu smlouvy, a to v čl. II, ods. 4, kde požaduje vypustit 
pasáž o ceně za zatížení pozemku liniovou stavbou a požadují ponechat pouze částku 500,- Kč za 
každou stavbu při zatížení pozemku technickou stavbou – šachty, pilíře apod. Vzhledem k textové 
úpravě vzorových smluv dochází k úpravě celé smlouvy.   
V souladu s výše uvedenými informacemi, předkládá odbor správy majetku Zastupitelstvu města 
návrh na zrušení bodu 6 svého usnesení č. 11/II. ze dne 16. 12. 2014 a na schválení nového znění 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. 
Rožnov pod Radhoštěm, s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti: 

 
 
Diskuse: 
RNDr. Mikušek  - namítá, že jde o nestandardní postup. Poplatek za umístění liniové stavby 
by měl ve smlouvě zůstat, jedná se o precedens. U liniových staveb je nutno dávat pozor. 
Měli bychom se držet principů. Toto zavání klientelismem. Město je povinno státu platit u 
liniových staveb za každý metr a nejsou to malé částky. Proč bychom se my měli chovat 
jinak vůči soukromé firmě, která staví na našich pozemcích? 
 
 
 
 



 

 1

1 

Hlasování o usnesení č. 8/V: 
Zastupitelstvo města z r u š u j e bod 6 svého usnesení č. 11/II ze dne 16. 12. 2014, tj. 
schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společnosti TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 
25385780 a schvaluje novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  
inženýrské sítě v a na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 
1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1.máje se společností TKR Jašek, s.r.o. 
jako budoucím oprávněným ze služebnosti (umístění sloupkového rozvaděče do 
městského pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje), dle 
důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 
 
 

Pro:           12                    Proti:                    1 Zdržel se:            4 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení přijato. 
 

6.5.  Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a 
na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. 
Hážovice pro stavební řízení. 

Předkladatel: Mgr. Kosová 
Ustanovení § 96 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá stavebníkům, kteří provádějí stavbu na cizím pozemku, prokázat při řízení podle 
stavebního zákona právo stavět na cizím pozemku na základě smlouvy. Odbor správy majetku 
předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí, kterými město stavebníkům umožní umístění inženýrských sítí do městských 
pozemků. O umístění inženýrských sítí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí požádali tito stavebníci: 
 

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
Stavebník požádal město Rožnov p. R. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemku p. č. 344/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Na Drahách), která mu 
umožní uložení přípojky NN v rámci stavby ‚‚Rožnov p. R., Dobeš, NNk“. Přípojka povede přes výše 
uvedený městský pozemek v délce cca 3,6 m (komunikace). Služebnost inženýrské sítě bude zřízena 
úplatně za předpokládanou cenu 2.000,- Kč bez DPH. 

 
 

Diskuse: 
Ing. Kučera Jaroslav  - bylo by vhodné, aby zastupitelé obdrželi jasná pravidla oceňování 
služebností a záborů pozemků PODNĚT! 
RNDr. Mikušek - souhlasí s Ing. Kučerou, měla by se zpracovat taková pravidla, 
v předchozím usnesení si nabíháme,  jde o precedens. 
Ing. Holiš - na prvním zasedání RM jsme se dohodli, že město bude jednat s občany o ceně 
obvyklé! Rada města si tak pravidla stanovila a dle tohoto postupujeme. Pravidla jsou takto 
nastavená.  Děkuje oběma pánům, kteří toto opatření nyní žádají.  Oba měli  dost času na to, 
aby taková pravidla byla dávno zpracovaná. K předchozímu bodu žádá Ing. Kubiše o 
vysvětlení. 
Ing. Kubiš - jde o smlouvu o smlouvě budoucí nejde o změnu částky jen vyjmutí části 
odstavce, ve kterém se citují částky za uložení věcného břemene.  Vypustili jsme jen část 
metodiky, kterou v daném odstavci používáme. Na prosincovém ZM jsme odsouhlasili 
smlouvu s TKR a dodatečně firma zjistila, že ve článku 2 odst. 4 chce nějaké úpravy. Ve 
všech smlouvách má město částky zatížené břemenem. Chtěli tyto částky vypustit a 
ponechat jen částku za stavbu. V rámci věcného břemene budou realizovat jen pilíř.  Jde jen 
o finanční záležitost.  
RNDr. Mikušek - i jemu jde o princip - metodiku, abychom liniové stavby zpoplatňovali dle 
daných pravidel! Vycházeli jsme obvykle z částek, které jsme platili státu či ZLK. Nyní je 
město velmi zasíťované a  tím vznikají  problémy. Je to také prostředek, jak zabránit 
zbytečnému budování dalších sítí. 
Ing. Holiš - víme, že na jedné straně města máme sítě od TKR město na druhé straně 
města od TKR Jašek. Tyto dvě společnosti spolu nevychází. Na základě našich vzájemných 
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jednání  jsou ale nyní  v pozici, kdy se bavíme o tom, že bychom za určitých podmínek byli 
schopni využít  zasíťovaného území i na druhé straně, aby město nemuselo dál investovat ze 
svého. Varianty řešení dalšího zasíťování zde jsou. Jde o nastavení pravidel a jednání 
s firmami. Služebnosti a věcná břemena podléhají vyhláškám.  
 
Hlasování o usnesení č. 9/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a 
v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako 
budoucími oprávněnými ze služebnosti: 
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,IČ: 24729035 
 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 344/7 v k. ú. Rožnov  pod 
Radhoštěm, ul. Na Drahách), 
2) RWE Energo s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 25115171 (uložení přípojky 
NN do městského pozemku p. č. 3623/5 a uložení přípojky plynu do městského 
pozemku p. č. 3624/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Radhošťská), 
3) pan P.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských 
pozemků p. č. 561/10 a p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice), 
4) manželé P., Valašská Bystřice (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku 
p. č. 561/10 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice), 
5) pan M.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, 
přípojky kabelové TV a přípojky NN do městských pozemků p.č. 518/5, p. č. 561/10 a p. 
č. 561/13 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá 
starostovi města tyto smlouvy podepsat. 
 
 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

6.6.  Projednání  a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí nad, 
na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R., k.ú. Tylovice a k.ú. 
Hážovice. 

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

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

cizím pozemku prostřednictvím smlouvy. Toto bylo řešeno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene. Po dokončení stavby požádali o uzavření smlouvy o zřízení úplatného nebo 

bezúplatného věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí tito stavebníci: 

1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652.  V souvislosti 

s akcí „Hážovice – vodovod na parcele 561/13 a dalších“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům p. 
č. 17/1, p.č. 17/2, p.č. 17/3, p.č. 36/2, p.č. 36/3, p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v k. ú. Hážovice.  
Vodovodní řad byl umístěn v pozemcích p.č. 17/2 v délce 34m, p.č. 17/3 v délce 31m, p.č. 36/3 
v délce 8m, p.č. 561/10 v délce 130m a p.č. 561/13 v délce 66m a ochranné pásmo vodovodního řadu 
je zřízeno v pozemcích p.č. 17/1 a p.č. 36/2 vše v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 
314-58/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 215 682,50,- Kč s DPH.  

2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652.  V souvislosti 

s akcí „Přeložka vodovodu – ČS Orbita, Rožnov pod Radhoštěm“ stavebník požádal po dokončení 
stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městským 
pozemkům p. č. 1747/8, p.č. 1754/9, p.č. 3623/1 a p.č. 3624/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
Vodovodní řad byl umístěn v pozemcích p.č. 1747/8 v délce 0,5m, p.č. 1754/9 v délce 9,8m, p.č. 
3623/1 v délce 5,4m a p.č. 3624/3 v délce 7,3m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 5774-7081/2015. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 3 509,- Kč s DPH.  
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3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Rožnov p.R., Tylovice,  p.č.838/27,Krupa, NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku  
p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice.  Ve výše uvedeném pozemku byla umístěna zemní kabelová přípojka NN 
v délce 1,6m v rozsahu dle geometrického plánu č. 982-539/2014. Úhrada za zřízení věcného 
břemene činí 726,- Kč s DPH.  

4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Rožnov p.R., Tylovice, Orel p.č.1143/90, NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku  
p.č. 1143/50 v k.ú. Tylovice.  Ve výše uvedeném pozemku byla umístěna zemní kabelová přípojka NN 
v délce 0,6m v rozsahu dle geometrického plánu č. 971-346/2014. Úhrada za zřízení věcného 
břemene činí 605,- Kč s DPH. Smlouva o zřízení tohoto věcného břemene byla schválena na 
zasedání zastupitelstva města dne 17.2.2015. Vzhledem k tomu, že zmocněnci Ing. Terezii Kopkové 
zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s. vypršelo zplnomocnění, které tvořilo nedílnou součást 
smlouvy, bylo řízení V-1439/2015-836 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Meziříčí zamítnuto. Aby mohlo dojít k řádnému provedení vkladu práva do katastru 
nemovitostí, musí být smlouva znovu uzavřena. Úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě již byla 
oprávněným uhrazena, tato skutečnost je zohledněna v novém návrhu smlouvy.       

5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Rožnov, 248, Sdružení obcí, NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům  p.č. st. 248, p.č. 
3564/15, p.č. 3564/46 a p.č. 3575/1  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  Nad výše uvedenými pozemky 
bylo umístěno nadzemní kabelové vedení NN v délce 10,7m a na pozemku p.č. st. 248 byl umístěn 
betonový opěrný sloup, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 5598-139/2014. Úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 6 897,- Kč s DPH. Smlouva o zřízení tohoto věcného břemene byla schválena 
na zasedání zastupitelstva města dne 17.2.2015. Vzhledem k tomu, že zmocněnci Ing. Terezii 
Kopkové zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s. vypršelo zplnomocnění, které tvořilo nedílnou 
součást smlouvy, bylo řízení V-1437/2015-836 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Valašské Meziříčí zamítnuto. Aby mohlo dojít k řádnému provedení vkladu práva do 
katastru nemovitostí, musí být smlouva znovu uzavřena. Úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
již byla oprávněným uhrazena, tato skutečnost je zohledněna v novém návrhu smlouvy.       

6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. V souvislosti s 
akcí „Rožnov p.R., p.č. 2062/1, Strakoš NNK“ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku p.č. 3615/2 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  Ve  výše uvedeném pozemku byla umístěna zemní kabelová přípojka 
NN v délce 5,8m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5469-164/2014. Úhrada za zřízení věcného 
břemene činí 3 630,- Kč s DPH. Smlouva o zřízení tohoto věcného břemene byla schválena na 
zasedání zastupitelstva města dne 17.2.2015. Vzhledem k tomu, že zmocněnci Ing. Terezii Kopkové 
zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s. vypršelo zplnomocnění, které tvořilo nedílnou součást 
smlouvy, bylo řízení V-1440/2015-836 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Meziříčí zamítnuto. Aby mohlo dojít k řádnému provedení vkladu práva do katastru 
nemovitostí, musí být smlouva znovu uzavřena. Úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě již byla 
oprávněným uhrazena, tato skutečnost je zohledněna v novém návrhu smlouvy.       

7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebník vynucené překládky a O2 Czech Republic a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336  jako oprávněný ze služebnosti 
inženýrské sítě v souvislosti s akcí „C 462 - Přeložka dálkových kabelů Telefónica“ realizované 
v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ požádali po dokončení stavby o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k městskému pozemku 
p.č. 3781/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Ve  výše uvedeném pozemku bylo umístěno podzemní 
komunikační vedení v délce 66,47m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5652-60/2014. Úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 6 780,- Kč s DPH. Výše úhrady byla stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 3206-004/2015 ze dne 26.1.2015, který je přílohou tohoto podání.  

8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebník vynucené překládky a O2 Czech Republic a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336  jako oprávněný ze služebnosti 
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inženýrské sítě v souvislosti s akcí „C 463-Přeložka sdělovacího vedení Telefonica - MK“  a „C481- 
Přeložka sdělovacího vedení Telefónica- DOK  realizované v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod 
Radhoštěm, křižovatka“ požádali po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům p.č. 942/13, p.č. 942/1, p.č. 3601/24, p.č. 
3601/10 a p.č. 942/14  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Podzemní komunikační vedení  bylo umístěno 
v pozemcích p.č. 942/13 v délce 7,38m, p.č. 942/1 v délce 1,23m, p.č. 3601/24 v délce 0,88m a p.č. 
3601/10 v délce 1,41m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5653-61/2014 a  
pozemku p.č. 942/14 v délce 5,65m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5721-
139/2014. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1740,- Kč s DPH. Výše úhrady byla stanovena na 
základě znaleckých posudků č. 3208-006/2015 ze dne 1.3.2015 a 3209-007/2015 ze dne 1.3.2015, 
které jsou přílohou tohoto 

9. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 . V souvislosti 
s akcí „Vigantice, Hutisko – optimalizace zásobování pitnou vodou, část 2 – přívodní řad Tylovice - 
Hážovice “ stavebník požádal po dokončení stavby o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě k městským pozemkům p.č. 1075/4 v k.ú. Tylovice a  p.č. 145/1, p.č. 
644/12, p.č. 644/15, p.č. 644/18, p.č. 645, p.č.646/4, p.č. 648/1, p.č. 690/1, p.č. 695/6, p.č. 828/8 a 
p.č. 828/9 v k.ú. Hážovice.  Vodovodní řad byl umístěn v pozemku p.č. 1075/4 v délce 68,26m v k.ú. 
Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 985-322/2014 a v pozemcích p.č.145/1 v délce 17,7m, 
p.č. 644/12 v délce 110,1m, p.č. 644/15 v délce 5,7m, p.č. 644/18 v délce 3m, p.č. 645 v délce 2,8m, 
p.č. 646/4 v délce 2m, p.č. 648/1 v délce 59,4m, p.č. 690/1 v délce 3,8m, p.č. 695/6 v délce 2,5m, p.č. 
828/8 v délce 3,1m a p.č. 828/9 v délce 2,5m vše v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 315-322/2014.  Věcného břemene bude zřízeno bezúplatně v souladu  se smlouvou o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene  uzavřenou dne 7.4.2009. 

Hlasování o usnesení č. 10/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje  
A) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí nad, na a v pozemcích ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze 
služebnosti inženýrských sítí: 
 1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, 
uložení vodovodního řadu  v pozemcích  p.č. 17/2 v délce 34m, p.č. 17/3 v délce 31m, 
p.č. 36/3 v délce 8m, p.č. 561/10 v délce 130m a p.č. 561/13 v délce 66m   a ochranného 
pásma vodovodního řadu ve služebných pozemcích p.č. 17/1 a p.č. 36/2 vše v k.ú. 
Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 314-58/2014 (Hážovice), 
 2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, 
uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1747/8 v délce 0,5m, p.č. 1754/9 v délce 
9,8m, p.č. 3623/1 v délce 5,4m a p.č. 3624/3 v délce 7,3m vše v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5774-7081/2015 (ulice Radhošťská), 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ  24729035, 
   uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 785/32 v délce 1,6 m v k.ú. 
Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 982-539/2014  (ulice Na Vyhlídce), 
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
   uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 1143/50 v délce 0,6 m v k.ú. 
Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 971-346/2014 (Horní Dráhy), 
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
vybudování nadzemního kabelového vedení NN nad pozemky p.č. st. 248 v délce 3,4 
m, p.č.3564/15 v délce 2 m, p.č. 3564/46 v délce 1,5 m a p.č. 3575/1 v délce 3,8 m vše v 
k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5598-139/2014 
(ulice Bayerova), 
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
   uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 3615/2 v délce 5,8 m v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5469-164/2014 (ulice 
Lesní), 
 B) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s: 
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a O2 
Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 jako 
oprávněným ze služebnosti inženýrských sítí pro uložení podzemního komunikačního 
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vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.č. 3781/5 v délce 66,47m v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5652-60/2014  (ulice Meziříčská), 
 2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, NaPankráci 546/56, 
140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a O2 Czech 
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 jako 
oprávněným ze služebnosti inženýrských sítí pro uložení podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.č. 942/13 v délce 7,38m, p.č. 942/1 v 
délce 1,23m, p.č. 3601/24 v délce 0,88m a p.č. 3601/10 v délce 1,41m v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5653-61/2014 a pro uložení 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.č. 942/14 v 
délce 5,65m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5721-
139/2014 (ulice Meziříčská), 
C) smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na a v pozemku ve 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze 
služebnosti inženýrských sítí: 
1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, 
uložení vodovodního řadu v pozemku p.č. 1075/4 v délce 68,26m v k.ú. Tylovice v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 985-322/2014  a vodovodního řadu v pozemcích 
p.č.145/1 v délce 17,7m, p.č. 644/12 v délce 110,1m, p.č. 644/15 v délce 5,7m, p.č. 
644/18 v délce 3m, p.č. 645 v délce 2,8m, p.č. 646/4 v délce 2m, p.č. 648/1 v délce 
59,4m, p.č. 690/1 v délce 3,8m, p.č. 695/6 v délce 2,5m, p.č. 828/8 v délce 3,1m a p.č. 
828/9 v délce 2,5m vše v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 315-
322/2014,  dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy 
podepsat. 
 
 

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

       
      Usnesení přijato. 
 
 

6.7.  Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi převodcem a 
oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Předkladatel: Mgr. Kosová 
Město Rožnov pod Radhoštěm( dále jen „město“) požádalo v minulosti odloučené pracoviště Úřadu 
pro zastupování  státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ( dále jen „úřad“ ) o převod všech pozemků, 
na nichž se nachází místní komunikace, veřejná zeleň a stavby občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ) ve 
vlastnictví města Rožnova p.R.. Část těchto pozemků nám již „úřad“ převedl a zbývající část pozemků 
nám „úřad“ převádí postupně až po dořešení všech majetkoprávních náležitostí (zřízení věcných 
břemen). 
V této předložené smlouvě „úřad“ převádí městu pozemky p.č. 1244 a 1291/9 na nichž se nachází 
částečně místní komunikace ve vlastnictví města a částečně veřejná zeleň, dále pozemek 
p.č. 1272/8 na němž se nachází místní komunikace ve vlastnictví města, dále pozemek p.č. 2372/7 na 
němž se nachází částečně ostatní účelová komunikace a účelová komunikace, obě ve vlastnictví 
města a částečně veřejná zeleň a pozemky p.č. 2235/13 a 2237/2 na nichž se nachází veřejná zeleň.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitostí a o zřízení věcného práva a bezúplatný převod výše uvedených pozemků do vlastnictví 
města Rožnovap.R., jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
 

Hlasování o usnesení č. 11/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OVS/462/2015-OVSH a 
bezúplatný převod celých  pozemků: 
 - pozemková parcela č. 1244, ostatní plocha, jiná plocha, 
 - pozemková parcela č. 1272/8, ostatní plocha, jiná plocha, 
 - pozemková parcela č. 1291/9, ostatní plocha, jiná plocha, 
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 - pozemková parcela č. 2235/13, ostatní plocha, zeleň, 
 - pozemková parcela č. 2237/2, ostatní plocha, zeleň, 
 - pozemková parcela č. 2372/7, ostatní plocha, zeleň, 
 vše v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z  vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 
00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města 
Rožnov pod Radhoštěm, včetně zřízení věcného práva uvedeného v čl. V. a 
omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 
UZSVM/OVS/462/2015-OVSH, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města 
ukládá starostovi města tuto smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva podepsat. 
 

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

       
      Usnesení přijato. 
 

6.8.  Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se 
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na 
městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO 
se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha. 

Předkladatel: Mgr. Kosová 
Dne 7.3.2012 uzavřelo město Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika 
v.o.s., IČ 25110161, Praha Smlouvu o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO(dále jen „Smlouva“) spočívající v uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu a právu provést stavbu okružní 
křižovatky na místní komunikaci, chodníků, sjezdů do objektu Obchodního domu a veřejného 
osvětlení, mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to p.č. 1012/2, 
1012/20, 1012/21 a p.č. 3601/1 (viz. situační snímek celého projektu). 

Vzhledem k tomu, že část nově budovaného chodníku (pochozí komunikace), která bude budována 
stavebníkem zasahuje částečně, cca 20m

2
 na a do pozemku parc. č. 3601/21 v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakresleno ve výkresu  koordinační 
situace stavby „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“, zpracovaném Ing. Petrem 
Zajícem, a který je přílohou č.1  Dodatku č.1 ke Smlouvě, a protože pozemek parc. č. 3601/21 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm nebyl předmětem ujednání Smlouvy, požádala dne 25.3.2015 společnost 
Kaufland Česká republika v.o.s. prostřednictvím k tomu zmocněné p. Ivy Lacinové o uzavření dodatku 
ke Smlouvě č. 17/2012/OSM/INO. 

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě specifikuje nově pozemky týkající se vybudování veřejně přístupného 
chodníku v rámci stavby Obchodního domu Kaufland žadatelem-stavebníkem, kde část chodníku se 
bude nacházet i na a v pozemku parc. č. 3601/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle přílohy 
č.1 (viz. koordinační situace) tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě.  
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě o právu 
provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO se 
společností Kaufland Česká republika v.o.s.dle návrhu usnesení. 

 

Diskuse: 
Ing. Matějka  - dodává, že návrh vznikl z iniciativy osadního výboru Jižní město.  
Mgr. Kopecký - i když byl před 10. lety jedním z hlavních iniciátorů usnesení proti 
vybudování Kauflandu, od té doby uplynulo hodně času, nyní je podstatné, že se s osadním 
výborem iniciativně jednalo.  
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Hlasování o usnesení č. 12/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se 
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO ze dne 
7.3.2012 na a v pozemcích p.č. 1012/2, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21, p.č. 3601/1 a p.č. 
3601/21, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod 
Radhoštěm, se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 
00 Praha 6, IČ 25110161, dle důvodové zprávy a jejích  příloh a ukládá starostovi 
města tento dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene podepsat. 
 

Pro:           14                    Proti:                    1 Zdržel se:           2 Nehlasoval:           1 

       
      Usnesení přijato. 

 
 
6.9.  Projednání a schválení koupě lesního pozemku p.č. 909/1 včetně porostu v  

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od M.T. a schválení příslušné kupní smlouvy. 
Předkladatel: Mgr. Kosová 
Dne 23.2.2015 nabídla paní M.T., Rožnov pod Radhoštěm městu Rožnov pod Radhoštěm k 

odkoupení lesní pozemek p.č. 909/1 včetně porostu na pozemku, o výměře 5042 m
2
 v k.ú. Rožnov 

p.R.. Na základě zpracovaného znaleckého posudku č.18-3440/15 p. Václavem Adamcem ze dne 

16.3.2015 na náklady prodávající, kde je stanovena výsledná cena za pozemek p.č. 909/1 včetně 

lesních porostů na 229.860,- Kč a jednání starosty města s prodávající, byla starostou města 

dohodnuta kupní cena za nabízený pozemek včetně porostů na 125.000,-Kč. 

Nabízený lesní pozemek byl posouzen i společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. (viz. příloha), kde je 

stanovena maximální tržní cena okolo 125 tis. Kč. 

Tento pozemek sousedí s pozemky ve vlastnictví TJ Rožnov p.R. – skokanský areál na Bučiskách. 

Z důvodu možnosti dalších sportovních aktivit v této lokalitě a z důvodu zajištění bezpečného provozu 

ve výše uvedeném sportovním areálu má vedení města zájem na odkoupení tohoto lesního pozemku 

a jeho následného pronájmu společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.. 

Takto předložený záměr na odkup lesního pozemku p.č. 909/1 za cenu 125 tis. Kč doporučila 

koordinační skupina i  společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o.. 

Na základě dohody na kupní ceně za prodávaný pozemek p.č. 909/1 se smluvní strany dohodly, že 

poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel.   

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

smlouvu na převod výše uvedeného pozemku do vlastnictví města Rožnova p.R., jak je uvedeno 

v návrhu usnesení.  

 

Diskuse: 
Ing. Holiš  - doplňuje, že původní částka byla o polovinu vyšší, ve spolupráci s městskými 
lesy udělali odhad a o pozemek jsme projevili zájem. Tento navazuje na pozemky u 
skokanských můstků. Lokalitu mapujeme pro rozvoj a podporu sportu.  
RNDr. Mikušek - dodává, že nabídka byla už v loňském roce, po dohodě s městskými lesy 
od koupě pozemku upustili, jedná se o těžko přístupný terén. Měli spíše zájem o pozemky u 
zimního stadionu. 
Ing. Kučera Jaroslav - dodává, že cena je přijatelná, dále se táže Mgr. Kosové, zda se 
vědomě zdržela hlasování u předchozího bodu č. 6.8., když je předkladatelem tohoto 
podání? 
Mgr. Kosová- potvrzuje, zdržela se vědomě. Dále k prodeji pozemků dodává, že pozemky 
v okolí zimního stadionu jsou strategičtější, ale paní M.T. bohužel nemá zájem tyto prodat. 
 

Pozn. V 15:40 hod. příchod Bc. Blinková 
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Hlasování o usnesení č. 13/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku p. č. 909/1, lesní pozemek, o výměře 
5042 m2 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm od paní M.T.,   Rožnov pod Radhoštěm do 
vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 125.000,- Kč a 
kupní smlouvu s paní M.T. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat. 
 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
7.1.  Schválení Dodatku č. 2 k Zásadám na podporu činnosti NNO 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera 
V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
předkládáme zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 2 k Zásadám města Rožnova pod 
Radhoštěm na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z 
rozpočtu města.  
Dodatkem č. 2 dochází k následujícím změnám: 
- specifikace a vysvětlení pojmů Finanční dotace NNO a Program, 
- upřesnění a vymezení nezpůsobilých výdajů, 
- doplnění o přílohu č. 12 – Vzor programové smlouvy, která nyní obsahuje i podmínky poskytnutí 
programové podpory a povinnosti příjemce, 
- doplnění o přílohu č. 13 – žádost do Programu č. X. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 14/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám města Rožnov pod Radhoštěm 
na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z 
rozpočtu města, schválených zastupitelstvem města usnesením č. 28/XXIII dne 30. 9. 
2014, ve znění dodatku č. 1 schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 18/II dne 
16. 12. 2014, dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v přílohách tohoto usnesení. 
 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 

 
 
7.2.  Programová podpora 2015 - 2. část 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera 

V souladu s Čl. XII. „Zásad města Rožnova pod Radhoštěm na podporu činnosti nestátních 
neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města“ (dále jen Zásady) schválených 
zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 30. 9. 2014 usnesením č. 28/XXIII, ve znění 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2, předkládáme zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí programové 
podpory z rozpočtu města pro rok 2015 v členění na podporované oblasti a jednotlivé programy.První 
část Programové podpory roku 2015 v Programech č. II a VII. byla již schválena na zastupitelstvu 
v únoru 2015.Předložené žádosti o poskytnutí programové podpory posuzovaly v souladu 
s uvedenými Zásadami na svých jednání komise, a to podle svých zaměření (sociální komise, kulturní 
komise, komise pro životní prostředí a sportovní komise). Zápisy z jednání těchto komisí (příloha č. 2 
až č. 5) jsou nedílnou součástí této důvodové zprávy. Jak vyplývá z těchto zápisů, nebylo možné 
vyhovět všem předloženým žádostem. Důvodem nevyhovění (částečného nevyhovění) některých 
žádostí bylo nesplnění programových zásad (výdaje na akce, které nesouvisí s účelem, na který je 
programová podpora poskytována) a dále skutečnost, že celková výše požadovaných finančních 
prostředků ze strany žadatelů převýšila finanční prostředky, které jsou na programovou podporu 
určeny.     

Po zhodnocení kvalit a potřebnosti jednotlivých projektů doporučují komise zastupitelstvu města 
přidělení finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 – návrh na rozdělení programové podpory.  
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Hlasování o usnesení č. 15/V: 
Zastupitelstvo města  
1) schvaluje přidělení programové podpory jednotlivým žadatelům na projekty dle 
důvodové zprávy, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
2) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy dle vzorového textu 
programové smlouvy schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 21.4.2015 pro 
jednotlivé příjemce programové podpory, 
3) ukládá starostovi města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci 
programové podpory v termínu do 30. 6. 2015. 
 

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

        Usnesení přijato. 
 
 
7.3.  Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na 13. ročník Běhu rodným krajem 

Emila Zátopka pro TJ Rožnov p. R. 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera 
Ná základě  žádosti TJ Rožnov pod Radhoštěm (dále jen TJ Rožnov) Vám předkládáme ke schválení 
smlouvu o poskytnutí dotace na zabezpečení a uspořádání 13. ročníku Běhu rodným krajem Emila 
Zátopka.  
 TJ Rožnov  patří mezi hlavní spoluorganizátory této významné sportovní akce. Dalšími 
spoluorganizátory tohoto běhu, který má za sebou již třináctiletou tradici a je zařazen do seriálu 
závodů Českého běžeckého poháru, jsou města Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice a Maraton klub 
Kopřivnice. Běh je realizován pod patronací Českého klubu olympioniků a především pod záštitou 
paní Dany Zátopkové. 
Rožnovská část na finanční a materiální zabezpečení závodu je v roce 2015 odhadována na částku 
228 tisíc korun. 
Tabulka nákladů a příjmů za „rožnovskou“ část běhu  je součástí žádosti TJ Rožnov, která je přílohou 
podání. 

 
Diskuse: 
Ing. Holiš  - doplňuje,že nad akcí přijal záštitu a očekává od rožnováků podporu tohoto 
závodu. 
 

 
Hlasování o usnesení č. 16/V: 
Zastupitelstvo města schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč 
mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. 
(IČ 00304271) a TJ Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm (IČ 534439) na 13. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka, dle 
důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 
15.5.2015 
 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 

 
 
8.1.  Projednání a schválení nových stanov dobrovolného svazku obcí 

„Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ 
Předkladatel: Ing. Jan Kučera 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen SMR), jehož členem je také město Rožnov pod 
Radhoštěm, mění své stanovy s ohledem na aktuální zákonné předpisy. Nové stanovy byly 
zpracovány svazem měst a obcí ČR v rámci projektu Meziobecní spolupráce a byly již projednány 
Valnou hromadou SMR.  

Z výše uvedeného důvodu a v souladu s § 84 odst. 2  písm. e) zákona o obcích navrhujeme, aby 
zastupitelstvo souhlasilo se zrušením stávajících stanov a schválilo nové znění stanov Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko.  
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Po vyjádření se všech obcí, které jsou členy Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, budou nové stanovy 
schváleny na zasedání valné hromady Sdružení Mikroregionu Rožnovsko.  

 

Hlasování o usnesení č. 17/V: 
Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením stávajících stanov dobrovolného svazku 
obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 21.10.2002 a schvaluje znění nových 
stanov Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 
 

 
8.2.  Navržení zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do představenstva 

společnosti VaK Vsetín a.s. 
Předkladatel: Ing. Radim Holiš 

Město Rožnov pod Radhoštěm je z titulu vlastnictví akcií jedním z akcionářů společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652. Z důvodu uplynutí funkčního období 
stávajících členů představenstva společnosti budou na valné hromadě společnosti voleni členové 
představenstva noví.Z výše uvedeného důvodu a v souladu s § 84 odst. 2) písm. g) zákona o obcích 
navrhujeme, aby zastupitelstvo města navrhlo jako kandidáta na člena představenstva společnosti za 
město Rožnov pod Radhoštěm starostu města, pana Ing. Radima Holiše. Stávajícím členem 
představenstva za město Rožnov pod Radhoštěm je paní Markéta Blinková.  

 
 

Hlasování o usnesení č. 17/V: 
Zastupitelstvo města navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do 
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 
Vsetín, IČO 47674652 starostu města, pana Ing. Radima Holiše. 
 

Pro:           18                    Proti:                    0 Zdržel se:           0 Nehlasoval:           0 

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 
8.3.  Navržení  zástupce města Rožnova pod Radhoštěm do dozorčí rady 

společnosti VaK Vsetín a.s. 
Předkladatel: Ing. Radim Holiš 

Město Rožnov pod Radhoštěm je z titulu vlastnictví akcií jedním z akcionářů společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652.  

Z důvodu uplynutí funkčního období stávajících členů dozorčí rady společnosti budou na valné 
hromadě společnosti voleni členové dozorčí rady noví. 

Z výše uvedeného důvodu a v souladu s § 84 odst. 2) písm. g) zákona o obcích navrhujeme, aby 
zastupitelstvo města navrhlo jako kandidáta na člena dozorčí rady společnosti za město Rožnov pod 
Radhoštěm zastupitele města, pana RNDr. Václava Mikuška. Pan RNDr. Václav Mikušek je členem 
dozorčí rady společnosti i v současné době a zastává funkci předsedy dozorčí rady.  

 

Diskuse: 
Bc. Blinková  - děkuje, že i členům opozice je umožněno pracovat v těchto orgánech. 
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Hlasování o usnesení č. 18/V: 
Zastupitelstvo města navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do 
dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, 
IČO 47674652 za město Rožnov pod Radhoštěm zastupitele města, pana RNDr. 
Václava Mikuška.  
 
 

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

       
      Usnesení přijato. 

 
 
9.1.  Diskuse, informace, různé   
Ing. Holiš  - informuje, že se pravidelně účastní kontrolních dnů k rekonstrukci komunikace 
I/35, kde jsou ale informace kusé. Jedná se momentálně o přeložkách inženýrských sítí, 
město vydalo zprávu z prvního kontrolního dne, kdy se od 20.4.  měly již v celé délce 
upravovat jízdní pruhy. Na dalším kontrolním dnu byl termín posunut a další nebyl stanoven. 
Vše budeme zveřejňovat na webových stránkách města.  
Dále co se týče akce ČŘB II - zde je harmonogram prací také měněn, měly být stanoveny 
termíny asfaltování, dodavatelé stále reagují na nutné dodělávky, také v závislosti od počasí  
je harmonogram prací  stále měněn. Proto už nechceme dávat konkrétní termín. Práce však 
finišují, do konce června by měly být komunikace zaasfaltovány. Toto ale bude opět 
znamenat úplné uzavření komunikací. Aktuální informace budou zveřejněny na webových 
stránkách města. 
RNDr. Lukáš - jen připomíná, že za 2 roky bude město oslavovat 750 výročí své existence. 
 
 
 
 
10.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:00 hod.  
 
V Rožnově pod Radhoštěm     21.04.2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                  
 
                                                         
                                                   
RNDr. Václav Mikušek            ………………………………………. ………………. 
   
 
Mgr. Miroslav Kokinopulos              ………………………………………. ………………     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


