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Z Á P I S 
ze IV.  zasedání  

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,  
konaného v úterý 24. března 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. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

4.1. Projednání a schválení Smlouvy o zrušení věcného práva předkupního a zřízení nového 
věcného práva předkupního  se společností Camping ROŢNOV spol. s.r.o. 

                                                                                                           -  Ing. Michaela Slobodová 
 

5. OSTATNÍ PODÁNÍ   

5.1. Informace k rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a 
dalšímu postupu v soudním řízení se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. ve 
věci o určení vlastnictví nemovitostí (tzv. hlavní spor), podání ústavní stíţnosti proti výše 

uvedenému rozsudku Nejvyššího soudu ČR a udělení plné  moci Mgr. Thomasovi Mumulosovi, 

advokátovi sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava k podání této ústavní stíţnosti 
a k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní stížnosti. 

                                                                                     -  Mgr. Olga Vrublová, Mgr. Thomas Mumulos                                

6. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 

 
 

                                                                                                                                         
1. ZAHÁJENÍ   

III. zasedání zastupitelstva zahájil starosta města v 15:10 hodin. 
Přítomno:   15 zastupitelů.  
Omluveni:   Bc. Markéta Blinková, Ing. Ivo Hanáček, RNDr. Václav Mikušek, Ing. Martin 
Houška, Mgr. Martin Drápal, Ing. Jaroslav Kučera,  

 

 
2. STANOVENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
   
Ing. Holiš jmenoval zapisovatelku:            - Petru Holišovou    
     
Jako ověřovatele zápisu navrhl:    
  
-  RNDr. Ivana Lukáše     -  souhlasí 
-  p. Lenku Vičarovou     -  souhlasí 
 
 
      Hlasování o  ověřovatelích zápisu: 

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

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

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

 
     Návrh byl přijat. 
 
 
 

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

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

       
      Usnesení přijato. 
 

 
 

4.1.  Projednání a schválení smlouvy o zrušení věcného práva předkupního a 
zřízení nového věcného práva předkupního  se společností Camping 
ROŽNOV spol. s.r.o. 

Přednášející: Ing. Michaela Slobodová 
Společnost CAMPING ROŢNOV spol. s r.o. (dále jen „společnost“) zaslala dne 21.11.2014 „Návrh na 
projednání zrušení věcného předkupního práva“ (viz příloha) k pozemkům: 
p. č. st. 2245 
p. č. st. 2246 
p. č. st. 2247/4 
p. č. st. 2247/5 
p. č. st. 4655 * 
p. č. 1690/1 
p. č. 1728/1 
p. č. 1728/6 
p. č. 1728/7 
p. č. 1728/8 
p. č. 1729/2 
p. č. 1729/10 
p. č. 1736/6  
 
*p. č. st. 4655 vznikla z p. p. č. 1728/7 
Předkupní právo je v katastru nemovitostí na LV 3212 zapsáno na základě odst. „Za páté“ Smlouvy 
kupní, o vzniku věcného předkupního práva ze dne 07.06.2002, právní účinky vkladu práva ke dni 
09.12.2002:  
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Na řádném jednání zastupitelstva města dne 17.02.2015 byla podána informace o záměru 
společnosti, s tím, ţe na dalším jednání zastupitelstva města bude projednána Smlouva o zrušení 
věcného práva předkupního ke stávajícím zatíţeným pozemkům (o celkové výměře 6.652 m

2
)
 
za 

podmínky, ţe bude současně uzavřena smlouva o zřízení nového věcného práva předkupního 
k pozemkům p. č. 1728/1 a p. č. 1725/18 (o celkové výměře 6.866 m

2
), přičemţ veškeré náklady 

spojené se zrušením i zřízením věcného předkupního práva v katastru nemovitostí uhradí společnost.  
 
Pozemky zatíţené stávajícím věcným předkupním právem netvoří ucelený funkční celek (viz 
orientační zákres v katastrální mapě), na části některých pozemků dokonce byla v období od uzavření 
Kupní smlouvy v roce 2002 postavena stavba. Pozemky jsou zastavěny objekty rekreačních chatek, 
části restaurace, recepce a údrţbářského objektu, jsou součástí uzavřeného provozního celku areálu 
kempingu, coţ nenabízí moţnost jiného, neţ stávajícího vyuţití. Lokalita je urbanizovaná územním 
plánem jako „Plocha hromadné rekreace“ v zastavěném území města. 
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení Smlouvu  
o zrušení věcného práva  předkupního a zřízení nového věcného  práva  předkupního dle 
důvodové zprávy a jejích příloh. 

 

Diskuse: 
p. Koryčanský  - namítá, ţe kdyţ se v minulosti projednával prodej pozemku, kde město 
bylo spoluvlastníkem panu Švihelovi a panu Křenkovi, rozhodlo se o prodeji v jejich 
prospěch. Majitelé ale po celou dobu pozemky pronajímali, z čehoţ jim plynuly finance, 
město nikoli. Nakonec město pozemky prodalo.  Jiţ tehdy navrhoval směnu pozemků na ul. 
Lipová. Zastupitelé však s návrhem nesouhlasili, prodej byl uskutečněn. V loňském roce 
přišli vlastníci s návrhem na zrušení předkupního práva. Jako radní s tímto nesouhlasil, 
proběhla jednání, vlastníci pozemky prodali. Nyní navrhuje znovuobnovit jednání s majitelem 
campu, město pozemky vykoupí za cenu prodejní a potom nabídne moţnost výměny 
pozemků. Nyní z toho město nemá ţádný přínos. Jde o veřejné finance. 
Ing. Holiš - doplňuje, ţe o záleţitosti se jedná uţ několik let. My jsme pro město chtěli 
zachovat stejné podmínky. Směnou tak získáme ucelené prostranství na úkor několika 
malých částí pozemku. Hlavní věcí ale je, ţe investor nechce prodávat, ale investovat! 
p. Koryčanský - záleţitost je podobná jako s Gibon parkem,  jde také o městský pozemek, 
který pronajímáme.  Za 10 let máme 3.,5 mil. za nájem. Proč se pozemků zbavovat? Byl by 
rád, aby camping nadále fungoval. Uţ nyní je ze strany turistů zájem o pobyt v campu, ale 
ten je stále zavřený, není tam ani cedule s provozní dobou!  
Ing. Holiš - je samozřejmě v našem zájmu, aby camp fungoval. Situace s Gibon parkem je 
ale jiná, tamní pozemky patří městu. Co se týče campu,  zde nám pozemky nepatří. Máme 
tam části pozemků,  na které máme předkupní právo a tyto se nám podařilo stmelit v jeden 
celistvý pozemek. Coţ je do budoucna lepší pro případný prodej. 
p. Svačina - současný majitel a investor -  potvrzuje. Jde  právě o to předkupní právo. 
Společnost Camping byla prodána novým majitelům, kteří chtějí camp zrekonstruovat na 
úroveň evropského standardu, protoţe současný stav zásadně neodpovídá  poţadavkům a 
nárokům návštěvníků. K tomu ale potřebují finance. Při jednání s bankami narazili na 
problém, kdy jim banky nechtějí poskytnout úvěr právě kvůli tomu, ţe na části pozemků je 
předkupní právo. Území je dle územního plánu určeno pro rekreaci a ne pro individuální 
zástavbu. Dnes pouze směňujeme pozemky, pro město za výhodnějších podmínek, neţ 
tomu bylo v minulosti. Pokud se rozhodneme areál prodat, budeme potřebovat souhlas 
města.  Co se záměru týče, plánujeme výstavbu asi 30 bungalovů a camp by měl být 
s celoročním provozem.  
p. Koryčanský - podporuje podnikání ve městě. Přál by si, aby camp byl v pořádku. Hájí ale 
zájmy a finance města. 
p. Svačina - opět upozorňuje, ţe chtějí směňovat, nikoli prodávat. Nyní jsou podmínky 
směny pro město výhodnější, protoţe tím získá ucelené prostranství. 
Ing. Matějka - táţe se, co je plánováno s pozemkem, na který má město předkupní právo? 
p. Svačina - tato plocha zůstane zachována jako zeleň. Jsou zde vzrostlé stromy a chceme 
tak zachovat přírodní ráz campu. 
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p. Vičarová - táţe se, zda dojde k rekonstrukci sociálních a stravovacích zařízení? A co 
plánují s bazénem? 
p. Svačina - camp chceme od základu přebudovat, stávající zařízení nevyhovují 
hygienickým podmínkám, budou se rekonstruovat.  Bazén se částečně zmenší a bude 
vyhřívaný. 
p. Koryčanský - dává PROTINÁVRH 
 
 
Protinávrh p. Koryčanského: 
Vykoupit pozemky zatíţené předkupním právem, po vykoupení směnná smlouva vyhovující 
novému vlastníkovi ve stejné výměře pozemku. 
 
Hlasování o protinávrhu: 

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

       
 Protinávrh nebyl přijat 
 
 
Usnesení č. 2/IV: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zrušení věcného předkupního práva a 
zřízení nového věcného předkupního práva k nemovitým věcem se společností 
CAMPING ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem Radhošťská 940, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, IČO: 44740204, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi 
města tuto smlouvu podepsat. 
 

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

       
Usnesení přijato. 

 
 
 
 

5.1.  Informace k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ČRsp.zn. 32 Cdo 3752/2012-
785 ze dne 21.1.2015 a dalšímu postupu v soudním řízení se společností 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. ve věci o určení vlastnictví 
nemovitostí (tzv. hlavní spor), podání ústavní stížnosti proti výše 
uvedenému rozsudku Nejvyššího soudu ČR a udělení plné  moci Mgr. 
Thomasovi Mumulosovi, advokátovi sídlem Preslova 361/9, Ostrava - 
Moravská Ostrava k podání této ústavní stížnosti a k zastupování města 
Rožnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní 
stížnosti 

Přednášející: Mgr. Olga Vrublová, Mgr. Thomas Mumulos 

 

Diskuse: 
Mgr. Vrublová - informovala, ţe na zasedání zastupitelstva dne 17.2.2015 byli zastupitelé 
zpraveni o výsledku dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR ve věci o určení vlastnictví 
k nemovitostem (tzv. hlavní spor vedený společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., 
se sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63, IČO 60747641, jako ţalobcem, proti městu Roţnov 
pod Radhoštěm). V  době podání výše uvedené informace však město ani jeho právní 
zástupce, Mgr. Thomas Mumulos, advokát se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská 
Ostrava, ještě neměli k dispozici oficiální znění rozsudku Nejvyššího soudu. Tento rozsudek 
byl oficiálně doručen právnímu zástupci města dne 19.2.2015.  
Informace k rozsudku Nejvyššího soudu a dalšímu postupu v soudním řízení se společností 
IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. ve věci o určení vlastnictví (tzv. hlavní spor) podá 
členům zastupitelstva právní zástupce města  Mgr. Thomas Mumulos, advokát sídlem 
Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava. 
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S ohledem na postup doporučovaný právním zástupcem města ve výše uvedeném soudním 
řízení předkládáme členům zastupitelstva návrh k rozhodnutí o podání ústavní stíţnosti proti 
rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a udělení 
plné moci Mgr. Thomasi Mumulosovi, advokátovi se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, k podání této ústavní stíţnosti a k zastupování města 
Roţnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem o této ústavní stíţnosti. 
Mgr. Mumulos - shrnuje historii průběhu soudního sporu. V hlavní věci, kdy IPR ţaluje 
město Roţnov p.R. o určení vlastnictví k mnoha nemovitostem, bylo Nejvyšším soudem 
rozhodováno jiţ podruhé. Připomíná historii sporu, kdy se záleţitostí zabýval jak Okresní 
soud,  tak Krajský soud.  Nejvyšší soud se  opřel v této věci o rozhodnutí soudu okresního a 
krajského a potvrdil, ţe dle listin katastrálního úřadu, které byly na svou dobu v pořádku, byly 
nemovitosti na město řádně převedeny. Výjimkou byly nemovitosti  základní školy  Záhumení 
a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. Soud potvrdil, ţe tyto dvě nemovitosti jsou ve 
vlastnictví IPR. Proti tomuto rozsudku město podalo dovolání pouze do části, která nám 
nevyhovovala - jednalo se o budovy školy a školky. IPR podalo dovolání také. Město napadlo 
potvrzující rozhodnutí. Našim dovoláním se Nejvyšší soud nezabýval, nebylo to tzv. 
významné pro právnickou veřejnost. Zabýval se však dovoláním IPR a po posouzení věci 
rozhodl tak, ţe našel chybu v rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Kdy tento listiny,  jimiţ 
bylo převedeno vlastnické právo, posoudil jako správné, ale to jen proto, ţe soudy niţší 
shledaly listiny, jako správné, tzn. ţe se odkázal na dokazování, které bylo provedeno 
v jiných řízeních. Sám však uţ ty listiny nezkoumal. Tuto záleţitost Nejvyšší soud Krajskému 
soudu vytkl. Současně upozornil na to, ţe soudy, jeţ zkoumaly listiny v souběţně běţících 
řízeních, tyto zkoumaly pouze z pohledu katastrálního zákona, přitom  tyto je nutno zkoumat 
ze všech moţných pohledů. Nejvyšší soud tak vyšel vstříc námitkám JUDr. Bönische. Nyní 
se tedy bude ve vztahu ke všem nemovitostem u Krajského soudu rozhodovat znovu a listiny 
budou opakovaně zkoumány. My máme k námitkám z části vypracovanou náleţitou právní 
argumentaci, kde se opíráme o princip spravedlnosti. To znamená,  co se nemovitostí týče, 
mimo ŢŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky je záleţitost  stále otevřená a jiţ potřetí u 
Krajského soudu.  Nyní čekáme na to, aţ Krajský soud v Ostravě nařídí ústní jednání, kde 
bude věc znovu projednaná. Co se zbývajících budov týče, zde máme stav, kdy se Nejvyšší 
soud odmítl zabývat dovoláním a nám běţí 60 denní lhůta k podání ústavní stíţnosti. Po 
poradě s vedením města jsme se rozhodli, tento opravný prostředek vyuţít, ústavní stíţnost 
podat a napadnout tak rozhodnutí  Okresního soudu i Krajského soudu v Ostravě o tom, ţe 
by tyto nemovitosti měly zůstat v majetku IPR. Jedním z předpokladů, aby mohl podat 
ústavní stíţnost  je právě udělení speciální plné moci, které je součástí usnesení.  
Ing. Holiš - společně posíláme dopis na ministerstvo financí, vyuţijeme všech moţných 
postupů, aby se město dovolalo svého práva. Táţe se na předpokládaný časový horizont 
soudů 
Mgr. Mumulos - vzhledem k tomu, ţe se záleţitost rozdělila na 2 řízení a spis je jen jeden, 
domnívá se, ţe z Nejvyššího soudu se na Okresní soud bude přecházet v době řádově 
několika měsíců. Co se Ústavního soudu týče, ten rozhoduje tak 1-2 roky. 
Mgr. Kopecký - táţe se, zda má město ještě šanci i v případě, ţe verdikt Ústavního soudu 
pro nás dopadne špatně. 
Mgr. Mumulos - v rámci České republiky bychom uţ šanci neměli. Jedině pak na úrovni 
evropských soudů.  
 
Usnesení č. 3/IV: 
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího 
soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a uděluje zvláštní plnou moc 
Mgr.Thomasi Mumulosovi, advokátovi se sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, k podání této ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu 
ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a k zastupování města Rožnov pod 
Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní stížnosti. 
 

Pro:           15                     Proti:                     0 Zdrţel se:            0 Nehlasoval:           0 
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Usnesení přijato. 
 
 
 
Ing. Holiš - poděkoval Mgr. Mumulosovi za vysvětlení situace. Zároveň poděkoval 
zastupitelům za účast a informoval, ţe v dubnu proběhne ještě před řádným zasedáním 
zastupitelstva pracovní setkání zastupitelů. 

 
 
6.  ZÁVĚR 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16:00 hod.  
 
V Roţnově pod Radhoštěm     24.03.2015 
 
Předsedající:                         Ing. Radim Holiš        ………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                  
 
                                                         
                                                   
RNDr. Ivan Lukáš                         ……………………………………….   
 
 
p. Lenka Vičarová                 ……………………………………….      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


